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Sayta 
5.—BEYANAT 221^228 
1. — Erkâöi Haribiyei Umumiye Reisi 

ismet (Beyin, vaziyeti umumiye hakkında be
yanatı ve bu hususta cereyan ««den müzakere 221:228 

Reisisani Celalettin Arif Beyefendinin tahtı riyase
tinde birinci celse zevali saat üçte inikat etti. Zab
tı sabık hulâsası kıraat edilerek el zafcalarmda oldu
ğu veçhile tashihi 'kabul olundu, EvvelkÜ içtimada 
Heyeti icraiyeye havale edilen memurin azil ve nas
bi hakkındaki takririn e*abı havalesi Heyeti Vekiöe-
nin cetvel tanzim ve İrsali olduğu kabul adikh'. 

Yozgat ve Düzce hayatisine birer heyet izamı 
hakkındaki taktirin Heyetli îbraiye huzurunda müza
kere edilmek Üzere tehiri kabul ve Karahisar Me
busu Meırtduh Bey hakkındaki evrakı tahküdye Ad
liye Encümenine havate edildi Murakabe ve teshili 
izdivaç hakkındaki teklifi kanuninin kıraati sahibi 
imzanın Vücuduna talik ve jandarmanın ciheti mül
kiye emrine verilmesi hakkmdakî takrir müstaceli
yet karariyle Dahiliye 'Encümenine ve muhacirin 
hakkındaki takrir müstaceliyet karariyle Dahiliye ve 
Maliye eftcümeriterine havale olunarak Burdur Mebu-
feusu Şevket IBeyin talep ettiği mezuniyet kabul edildi. 
Kars İntihabatı netayicine dair telgraf Tedkİki Me-
za'bit Encümenine, mebusların harcırahı hakkındaki 
takrir Divanı Riyasete ve muhacirin hakkındaki 
Bttfe Mebusu Resul Beyin takrMyfa muhacirin hak
kında evvelce verilip Dahiliye Encümenine havale 
edilmiş olan takrir hakkında 'henüz bir muamele ya-

Sayfa 

6. — MUmBUtF EVRAK 229 

1. — Canîk 'mtihafoatında mağdur edildi
ğine dair Niyazi imzalı telgraf 229 

pıtmarmş olması erbabının istizahına dair verilen tak
rir Dahiliye Encümenine havale edüınis ve istifa et
tikleri mahallerinin İşarından anlaşrian azaların isti
fanamelerinin celbi takarrür ederek şekli tahlif 'hak
kında Lâyiha Encümeninin Mazbatası kıraat ve bu 
bapta müzakerenin tehiri hakkındaki teklif ret ve 
Encümen Mazbatası kabul edilerek çarşamba günü 
encümenlerde çalışmak ve perşembe günü aynı saat
te içtima edilmek üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Kâtip 
Reisisani Konya 

Cdâtettin Arif Refik: 

Kâtip 
Kütahya 
Cevdet 

REflSföANt BEY — Efendim, Zaptı sabık hak
kında bir şey söylemek isteniliyor mu? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın (Etler kalkar). Kabul1 edil-
di efendim. 

Efendim, ruznamemizin ikinci faştım tahlif teşkil 
ediyor. Azayı Kiramın birer birer isimlerini okuyaca
ğım, o veçhile cümlesi kürsüye gelip yemini eda ve 
İfa edeceklerdir. 

-*• » - M 

BİRÎNCt CELSE 
A ç * n Sam >: BaJderaev»! 2 3 

REtS — KcUfarf Cettletffa iAı* BeytfenA. 
KATİPLER : Cevdet Bey, (Kuleliye)* Rtffc «ey (Konya). 

REİSİSANt BEY — Efendim, cefeeyi kuşat ecfr yorum. Zabtı safo& hulâsası okunacak. 
<K&tİp Refik Bey (Konya okudu): 

1—ZABTI SABIK (HULASASI 

— 206 — 
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HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakrr) — Hepsi bir
den ofea olmaz mı? 

SIRRI BEY (İzmit) — Makamı Riyasete hita
ben Beyefendi müsaade buyurur musunuz? Tahfif 
hakkında bir şey arzedeceğim. AzayS kiramın münfe
riden tahlifleri akşama kadar ancak ikmal edilebilir, 
Müsaade buyurulur mu k'i, çök meşgul olmadığımız 
bir gün ayırarak o zaman yalmz onunla iştigal ede
lim. Başka 'bir gün yapalım. (Pek doğru, muvafık 
sesleri), 

1. — istanbul'dan gelmiş olan Bolu Mebusu Ce-
vat Beyin Meclise takdimi. 

REtSÎSANl: BEY — Efendim, Bolu Mebusla
rından Cevat Bey İstanbul'dan gelmiştir. Heyeti Ve
kile mumaileyhi Meclîsi Alinize takdim eder. (Te
şekkür ederiz sesleri), 

SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (Yozgat) — Şahsım 
görebilir miyiz? 

2. — Bayazıd Mebusu Şevket, Bitlis Mebusu 
Arif, Derviş, Hüsnü, Vehbi, Yusuf Ziya, Genç Me
busu Ali Haydar, Ali Vasıf, Fikri Faik, İzmit Mebusu 
Abdullah, Siverek Mebusu Abdülgani, Hamdi, Kad
ri, Mehmet Sırrı, Mustafa Bey ve Efendilerin intihap 
mazbataları hakkında mazbataları Tetkik Encümeni 
Mazbatası. 

REtSSANt BEY — Efendim, Genç, izmît, Bit
lis Bayazrd, Siverek mebuslarınm mezabıtı intihabi-
yeleri okunacak. 

(Kâtip Refik Bey tarafından okundu). 
Suret 

Aydın Polis Müdürü sabıkı Harputlu Fikri Faik 
Bey (Genç), 

Askerî doktorlarından Gençli Ali Haydar Bey ; 
(Genç), 

Jandarma binbaşılığından mütekaid Alt Vasıf Bey 
(Genç), 

Adapazarı eşrafından Hafız Abdullah Efendi 
(IfflTTİt), 

[İkinci Komiser Arif Efendi f Bitlis). 
Meclisi İdare Başkâtibi Hüsnü Efendi (Bitlis), 
Tüccardan Yusuf Ziya Efendi (BİÜİs). 

iREİSlSANt BEY — Bu cihöt kabul Duyuruluyor 
mu efendim? 

(Muvafık «adaları). 
MUSTAFA BEY (Karahtsan Şarki) — Vaktinde 

yapalım, yemin meselesi mümindir. 
RBtSÎSAlNl BEY — Kâffesi bir saat zarfında bi

ter. Maamafih, Sırn Beyin teklifini reye koyuyorum, 
yani ibuna ayrıca bir celse tahsis etmeyi reye koyu
yorum, kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eflef 
kalkar) Kabul olundu. O halde ayrıca bir cebe tah
sis edeceğiz. 

Etraftan Zütfifcârzade Derviş Efendi (Bitlis). 
Telgraf memurlarından Velbbi Efendi (Bitlis), 
ıBayazıd Tahrirat Müdürü Sabıkı Şevket Efendi 

(Bayazıd), 
Mardini Enarizade yüzbaşı Abdülgani Efendi 

(Siverek), 
SİvereHİ Evkaf memuru Mehmet Sırrı Efendi, 

(Siverek), 
Siverek Mektebi îdadi Müdürü Mustafa Efendi. 

(Siverek), 
Diyarbakır Jandarma Alay Müâıakr Yüzbaşı 

Kadri Efendi (Siverek), 
Diyarbakırlı Moca Hamdı Efendi (Siverek). 

Balâda esamisi muharrer on beş zevatın dairei 
irvtihabİyelerinden Mebus olarak intihap edilmiş ol
dukları anlaşılmış ve encümenimizce tetkik edilen 
ofbabdak'İ mazbatalar dahi meşruhatı muharrere dai
resinde izahen tasdik kmntraş olmakla maamerbutat 
Makamı Riyaseti CdHeye takdim kılındı, 

•6 Temmuz 1336 
RBlSlSAKt BEY — Şimdi Efendim, isimleri oku-

nan bu zevatm mtibusluğunu kabul ediyor musunuz? 
Kabul edenler lütfen ederini kaldırsınlar (EHer kal
kar). Kabul edildi efendim.-

MEHMET ŞÜKRÜ (BEY (Karahisan Sahip) — 
Efendim, (Kadri 'Bey, hem Diyarbakırdaıt intihap edil
miş hem de Severekten. Şu halde efendim, mazbata
larında meşruhat yenmiştik. Kendileri hangisini ter
cih ederlerse... 

REIESİSANÎ BEY — Peki efendim, kendilerinden 
sual edelim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

— 207 — 
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3. — TEKLİFLER 

/. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mustâfa Beyin, 
makamı hilâfet ve saltanata ait hukukun Büyük Mil
let Meclisine aidiyetine dair teklifi (2/26) 

REtSlSANÎ BEY — «fendim, Karahisan Şarkî 
Mebusu Mustafa Beyin bir teklifi kanunisi vardır. 
Kuvvet icraiyeye ait vezaifin tefrikına dair okunması 
arzu duyuruluyor mu? Yoksa Kanunu esasi Encüme
nine mi gönderelim? 

. OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bir kere 
okunsun. Ya reddederiz veya kabul ederiz. (Okunsun 
sadalan). 

ifKâ'tip Refik Bey (Konya) tarafından okundu : 

Suret 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Merbut fâyihai kamıniyemn esbabı mucibesi 
Zati Hasreti Padişantnttı esaretinden naşi Ana-

doîuda bizzarure teşekkül eden Hükümeti muvak-
katenm umuru tes^kfculiyesi Meclisi fevkalâdece ta
karrür etm'iş ise dehâdisat memleketin usulü mev-
zuai kadimeye tamamen tarîki kabil olmadığı ve 
Meclisi fevkalâdenin ibtîdayi yevmi küşadı olan 
23 Nisan 1336 tarihinden beri takip edilen usulü cari
ye! îcraiye bir kanuna merbut ve sarih (bir karara 
müstenit olmadığı cihetle icraatı vakıa Meclisi fevka
lâdece ftütsnü kabul görmemektedir. Hattâ bu hoşnut
suzluk asarından olarak bir çok rüfeka tarafından 
azlü nasbi memurin hakkında bir çok istizahlar ve 
teklifler vukubulup tekâlifi vakıa evvelki gün uzun 
munakaşatı dahi İstilzam etm'iştir, Meclisin bidayeti 
fcüşadında ve 'ikinci içtimada ve ahiren de bir çok 
müzakerat esnasında Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
tarafından Hükümeti muvakkatenin sureti teşekkü
lü hakkındaki beyanatı tahririye ve şirahiyeferinde 
(Bütün mftletin ftimadmı (haiz olan 'Büyük Millet 
Meclisi yalnız mukannİn ve murakıp olmayıp jdarei 
umurriiyei mttleti fiilen deminde ve Selâmeti memte-
ket ve hilafeti bizzat 'temin ve müdafaa etmek vazife 
ve salâhtyetîyle teşekkül etmiştir ve artık bu Mecfr-
si Âlinin fevkinde bir kuvvet mevcut değildir) diye 
tavsif ve azayi mevcudece de alk#ş edHmnstİr. Filha
kika olvakk bu günkü mevcudun sülüsü nisbetinde 
bulunan riffekayı kiram tarafından îcra Vekilleri in
tihap olunarak bir Hükümeti muvakkate vücude ge-
tîrihriîsse de bir kere Meclisi müsarileyhin salâhiyeti 
vasiai OTiesruasma ve diğer defada Heyeti tcraiyece 
'bidayeti teşekk'ühindftiı beri cereyan etmekte olan 

muamelâta atfı nazar olunur ise zikrolunan tavsif ve 
iteamMm meyanmtia nakabili tettf bir tezadın vücudu 
bilbedahe nümayan olarak Meclîsi fevkalâdenin haiz 
olduğu kuvvet ve kudret bir emri nazaride kalıp ha
kikati tatbîkıyede kâffei umuru millet bilâiradei se-
niye kuvvei icraiyenin uhdei istiklâlinde kalmış ve bu 
iş gittikçe hoşnutsuzluğu tezyit ederek İleride her su
rede intizamı umur ve ittihadı İhlâle badi olacağı bir 
emri aşikâr bulunmuştur. 

Binaenaleyh, makamı hilâfet ve Saltanatın boş
luğu arayı miniye ile doldurmak ve bu suretle kuvvei 
icraiye İle 'Büyük Millet Meclisinde bir tevazün ve 
tesanüdü âdile ve daima husule getirilmek niyeti hâ-
lisesiyle Büyük Millet Meclisi ile kuvvei icraiyeye 
ait vezaifi esasiyenin tayin ve lespiti bir emri vacip 
tnükmünde olduğuna kani bul'unduğumdan bu husus
ta dört maddeden ibaret olarak âcizane kaleme alı
nan fâyihai kanuniye metfbutan takdim' kılınmıştır. 
tcrayi İcabı menutu reyi devlefleridir erendim haz
retleri, 

6 Temmuz 1336 
Karahisarı Şark! Mebusu 

Mustafa 

Makamı muallâyı hilâfet ve saltanata taallûk eden 
kâffei hukuku diniye ve esasiyeniin Büyük Millet 

Meclisine aidiyetine dair kanunu muvakkattir: 
•Birinci Madde — Tarîkati şeriyei islâmiye 

ve ıkavanin'i mevzuai esasiye jfctizasınca makamı mu-
all'âyi hilâfet ve saltanata müteallik kâffei hukuku 
diniye, muamelâtı mühimime ve esasüyertİn infaz ve 
icrası, 'Büyük Millet Meclisinin tayini esami suretiyle 
kabul ve tasdikına mütevakkıftır, 

Tevcihi cihat, kasaba ve kariye teşkili veya yek
diğerine rabtı veyahut yekdiğerinden fekki gibi hadi-
sâtı mühımme bu kabfldendir. Yalnız derecede kaza 
kaymakamlığının dununda ohıpta ba iradei seriiye 
tastık olunagelen ufak memurinin tasdiki memuri
yetleri Kuvvei îcraiye R'iyasetince icra olunur. Kaza 
kadılığı ve liva ceza riyaseti ve müddeiumumiliği ve 
askeri binbaşılığı ve bunlar derecesinde memurini 
•saire'kaymakamlığa muadil addolunur. 

itkinci Madde — Kanunu esasi ahkâmınca 
vükelâlıktan maada memuriyet esbabından hiç birisi 
memuriyetle Büyük Millet Meclisi aza'lığını uhdesin
de cemedemeyip birisini terciha memurdur. Şu kadar 
fct azadan bazı zevatın memuriyette istihdamı mülk 
ve millete nafi bulunduğu Heyeti İcraîyece talep 

— 20(8 — 
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ve teklif öhmur İse o gibi zevatın mezun addedilerek 
memuriyette istihdamı Meclisin karar ve tasdikma 
mücazdır. Fakat mezun ve memur dan aza muhassa-
uat alamayıp yalnız kabul ettiği memuriyet maaşına 
müstahak olun 

Üçüocü Madde — tşbu- kanunun icrasına 
Büyük MiUet Medİsi memurdur, 
'Dördüncü Madde — tşbu katran tarihi ilâmndan 
muteberdir, 

6 Temmuz 1336 
Karahisan Şarkî Mebusu 

Mustafa 

REİStf&ANt BEY — Efendim, Kanunu Esasi 
Encümenine gönderelim, kabul buyuruyor musunuz? 
(Ret sadalan). 

LÜTPİ BEY (Kastamonu) — [Reisi Sani Beye 
hitaben] efendim, müsaade eder misiniz? 

REÎSİKANÎ1BEY — Buyurun. 
LÛTFt BEY (Kastamonu) — Efendim, Kanu

nu Esasi Encümeni Meclisin iptidayi teşekkülünde 
intihap edilmişti, o sıraida rüfekanm hepsi mevcut 

olmadığından hemen dütüsaa derecesinde bir ekseri
yetle intihap ediftmştı. Ahiren gelen rüfekanm içinde 
semere! itim ve irfan cihetiyle Kanunu Esasi Encü
meninde hizmet edecek zevat olduğundan hiç olmaz
sa daha üç dört zatin İntihap buyunılmasmı arz ve 
teklif eylerim. Daha istifade edeceğiz, 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
Kanunu Esasi Encümeni mevcut encümenlerden 
Meclisi AlMn karariyle.v*.« 

SESLER — Kürsüye kürsüye.. 
•REFİK ŞEVKET BEY tfSaruhan) — Efendim, 

Kanunu Esasi Encümeni mevcut encümenlerden iki
şer zat intttıabiyte ve biHıaıssa mesaili hukukiyeyi an
layan kısmından öknak şartiyle İntihap edümiş ve 
eJyevm mevcut mesaili de müzakere ediyor. Bende
niz Beyefendinin dediği gibi yeniden aza intihabını 
«zait görüyorum efendim. Mesele oraya havale olun
sun kâfi... (Mırvaffe muvafık sadalan...) 

REİStSANt BEY — Efendim, encümene havale
sini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. (El
ler kalkar.,.) Peki efendim, Kanunu 'Esasi Encüme
nine havale otundu, 

4. — TAKKtRUER 

/. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, akzt 
asker şubelerinin lâğvi hakkında takriri. 

jREfcStSAfNÎ BEY — Alhzi asker şubelerinin lağ
vı hakkında tzmk Mebusu Hamdi Beyin bir takriri 
var, 

(Katip Refik Bey takriri okudu) : 
(Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cemilesine 

Vaziyeti foazıramtza nazaran vücutlarına lüzum 
fcaknatruış ve zaten şimdiye kadar mevcudiyetleri mem
leket içki mazarattan başka bir fa'ide temin etmemiş 
olan (Ahzi asker gualbatt) om lâğviyie bu vazifenin; 
(kadrolarının cüzi miktarda tevsii suretiyle (Ntifus 
idareleri) ne tevdiini teklif ederim efendim. 

6 Temmuz 1336 
İzmit Mebusu 

Haindi 
(KabU değil, kabil değil... Ret «adaları). 
MÜSREV BEY (Trabzon) — Bir kere bu, Mü-

dafai MiDiyeye gMro. Ahzi asker lâzım olup olma
yacağını ancak Müdafaaİ Milliye anlayabilir. Teş
kilâtı askeriyede ahzî askerler dünyanın kabul ettiği 
bir usuldür. Amma onun içinde hırsız binbaşı çıkar
tmış, tecziye edersiniz. Bu başka meseledir. Fakat 
esas, afazi asker devairi en son usuldür, Maahaza 
arkadaşımızın afldma bir şey gelmiştir. (Bu takriri 

onun için vermiştir. Müdafaai MiHİyeye havale eder
siniz. O tetkikatiDL yapar ve burada İzahat verir. (Mu-
vaf & muvafık sesleri). 

HAMDİ NAMIK BEY Ctzmk) — Edendim, ben
deniz suiistimal meselesini arzetmiybrum. Hüsrev Be
yefendi buyurdular ki binbaşı hırsız çdcarsa tecziye 
edersinfa 

Bendeniz bundan bahsetmiyorum. Yalnız bende
niz üç gün evvel (akdettiğimiz hafi celselerde bütün 
atikadastanmın şikâyet ettiği bir şey vardı. Ahzi as
ker şubeleri..., 

Esasen Ötedenberi vücuduna kail oknadığım bu 
devairin bu günkü vaziyetimize göre hiç bir lüzumu 
kalmadığına kaniim. Ahzi asker şubelerinin başlıca 
vazifesi, Devletin kuyudu umumiyesinî, nüfus ida
relerinden aldıkları kuyud ve matûmat üzerine tan
zim ve tertip ve ikincisi, efradın- senede iki defa mua-
yenei übtidaiyesiııi yapmak; üçüncüsü de; efradı 
celp ve sevketmektir, 

Halbuki bundan böyle bizim büyük ordular yap
mak veyahut, umumi seferberlik Üân etmek fikrinde 
olmadığımız anlaşılıyor, İkindi umumi seferberlik... 
(Gürültüler). Müsaade buyurunuz efendim. Sonra 
ntuayenei ibtidaiye ve hvtih&îyeleri malumu âliniz 
rüesayi memurini mü&iyenin riyaseti altındaki ahzî 
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asker meclisleri yapıyor ki, orada sulbe reisleri aza 
sıfatiyle bulurAhıruhiYor, Sonra efradm olsun, firari
lerin okun, 'bakayaların •olsun, celp ve şevki tama-
m'iyle Hükümete alt bir meseledir. Bunu da kendi 
vesaiti İnzibatiyesiyle yapıyor. Binaenaleyh şube za-
hitanının bir vazifesi kalmamıştır diyorum. Bu gün 
ahzi asker şubelerinde dört yüzbaşı, altı mülâzim, bü-
mem ne kadar yazıcı vardır. Şehri muhassasatı 150 
bin kuruş tutuyor. 'Elti paralık olsun bir iş görmüyor
lar. Binaenaleyh zaten harbi umumiden evvel de böy
le bir proje vardı. Fakat harbin zuhuru üzerine bu
nun tatbikine imkân bulunamamıştı. Bendeniz dedim 
ki : hem bu kadar zabit kazanmış oluruz, hem tasar
ruf ederiz, hem de bunu doğrudan doğruya rüıesayi 
memurini mülkiyenin teftiş ve murakabesi tahtında 
bulunan nüfus idarelerine tevdi etmiş oluruz. Bu gün 
kazalara bir nüfus kâtibi, livalara İki kâtip, vilâyetle
re üç kâtip ilâve edersek bu vazifeyi pek güzel ifa 
ederler. Çünkü zaten nüfus idarelerinin kâtipleri az
dır, 

{Pek doğru sadaları). 

HÜSEYİN AVTSft BEY (Erzurum) — Efendim, 
Hamdi Beyefendinin buyurduğu gibi mesele bas* 
değildirJDevIetin teşkilâtı aSkeriyesİdir. Bu gün mem
leket dahilindeki bu teşkilâtı askeriyeyi yıkmak doğ
ru değildir, O nüfus memurlarınrn işi değildir. Bir çok 
tsenedenberi mecbur kaldığımız ve ıbundan başka türlü 
imkânını göremediğimiz bir teşkilattır. Ahzi asker 
(bölüklere ayrılmıştır. Bölük kumandanları, tabur ku
mandanları vardır. Ahzü askeri teşkil eden bunlardır. 
Yoksa bunlar memur gibi oraya oturmuş zabitler de
ğirdir. Bunun imkânı ydktur, (Encümene, Encümene 
sadaları) 

ÖMER LÜTFÎ BEY (Amasya) — Usulü müza
kere hakkında Söz isterim. Yeni 'bir teşkilâtı il'ga için 
bir takrir veriliyor. Maddei kanuniye değİhe de bir 
teklifi 'kanunî gibi bir şeydir. 'Bu takrir üzerine bura
da hepimiz atâkaderilimkân fikir ve mütalaatta bu
lunuyoruz. Belki Hamdı 'Beyin dediği doğrudur. Bel
ki aksini iddia edenlerink'İ doğrudur. Bi^im hiç biri
miz bir dakikanın, beş dakikanın içinde burada ka
rar verecek halde değrliz. Bu, art olduğu encümene 
verilir, orada görüşülür, ipkası lâzım veyahut takririn 
tadili lazımsa karar verilir, heyete arzerfifir. {Pek doğ
ru sadaları). Bazılarımız lâzımdır, bazılarımız değil
dir diyeceğiz. Onun için bu gibi takrirlerin encüme
ne havalesi lâzımdır. (Doğrudur 'sadaları). 

R'EfcStSAiNİ BEY — Bu takririn nazarı İtrbare 
alınıp alınmaması meselesi... {Encümene encümene 
»esleri). (Nazan dikkate alınmıyor sadaları). 

iBÎ-R MEBUS BEY — Bendeniz bu takririn kabul 
olunup okunmadığı hakkında bir şey söytemiyeceğim. 

REİStSANt BEY — Onun haricinde bir şey 
söylemek olmaz efendim. 

«AŞİtM BEY — (Çorum) — Ya lehine veya aley
hine bir söz söylemeli. 

iREtSÎSANt BEY — Su halde hakkı kelâmınız 
yokltur. 

MEBUS BEY — {Devamla) — Beyefendinin bu
yurduğu gibi ahzi asker zabitanınta vazifesi kalma
mıştır bundan bahsedeceğim. {Encümene gidip gel
dikten sonra sadaları). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ {Eskişehir) — Re
is Bey, usulü müzakere hakkında bir şey söyleyece
ğim. Efendim görülüyor 'ki verilen takrirler havale 
edilmezden evvel bir karar 'ittihaz edilmesi henüz bir 
usul ile tespit edilmemiş, eğer nazarı kibare alınıp* 
alınmaması reye kbnaca'ksa müzakere cereyan etmek 
'lâzım. Müzakere etmeksizin mutlaka bir encümene 
havale olunacaktır. Ak olduğu encümenden evvel bir 
lâyiha encüraen'i teşkil ederek doğrudan doğruya 
oraya havale etmek lâzi'imgelir. Lâyiha encümeni kî 
şimdiki Kanunu 'Esasi Encümeni değildir. Aynca 
bir encümendir yani havale olunan bu takrirlerin na
zarı dikkate alınıp alınmamasını o encümen tayin 
eder. Eğer böyle müzakere etmeksizin encümene gön
derilecek otursa Meclisçe kabul edilmiş demektir. 
Yanı nazarı dikkate alınmış demektir. Onun için ya 
burada müzakere cereyan ederek ve reye konularak 
kabul edildikten sonra encümeni aidine havale edilme
li ve yahut müzakere cereyan etmeksizin mutlaka bir 
yerde telk'ik olunsun derseniz bir lâyiha encümeni 
teşkil etmek lâzımdır; 

ıBöyte bir usul tespit edelim. Her gün için gö
rüyorum ki ayn ayrı kararlar ittihaz olunuyor. Ba
zı gün reye konularak kabul veyahut ademi kabulü 
hakkında karar veriliyor. Bazı gün hiç müzakere ce
reyan etmeksizin encümeni aidine gidiyor. Nitekim 
demin de Mecliste karara rabtohmmuş bir şey yine 
encümene gitti. Meselâ mebusların memuriyetleri 
'hakkında bir usul kabul etmiştik öyle bir takrir yine 
encümene gitmiştir. Binaenaleyh biz bunu tespit ede
lim, ya Lâyiha Encümenini ayrıca teşkil edelim, 
orası müzakere etsin, hiç müzakere etmeksizin oraya 
gitsin, nazarı dikkate alınıp alınmamasına orası karar 
versin veyahut müzakere cereyan etsin, nazarı dikka
te alındıktan sonra encümene gitsin. Binaenaleyh bu 
cınet hakkmda hiç olmazsa sabit bîr karar ittihaz ede
lim de hiç olmazsa usulümüz muayyen olsun. 
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RBtStSANt BEY — Her faalde efendim Lâyiha 
encümeni tenkili zaruridir efendim. 

SIRRI (BEY (İzmit) — Encümenler hakkında 
takririm vardır. 

RBtSİSANt BEY — Lâyiha encümeninin teşkili 
zaruridir. AbduHah Azmi Efendinin mütalaa ettikleri 
bir esastın 

REFİK ŞEVKET BEY — (Sanman) — Müsaade 
buyuruhırsa Abdullah Azmi Efendinin mütalaaları 
(hakkında bir teklif yapacağım. Bu hususta eğer müza
kere caiz îse o teklif hafckmda söz söyleyeceğim 

REtSfcSAİSrt BEY — Teklif vaki o*du. 
REFİK ŞEVKET BEY — <Saruhan) — O teklif 

hakkında söz söyleyeceğim. 
REtö9tSA(N(t BEY — Buyurun. 

REFİK, ŞEVKET BEY — (Sanman) — Şimdi 
efendim encümenlerin miktarı kendi kararımızla te-
ayyüft etmiştir. Ve Lâyiha encümeninin olmaması 
hakkında yine Meclisimizin karan vardır. Bİr karar 
verilmiş iken tekrar bozmak bizim kendi reylerimizin 
kıymeti ameliye ve tatbikiye» olmadığını ispat et
mek demektir. Saniyen mevcut encümenler lâzım 
gelen faaliyeti göstermiyorlar. Eğer Lâyiha encümeni 
gibi bir meselesin şayanı müzakere olup olmadığım 
tetkik, ile mükellef bir encümen meydana getirirsek 
oradan kim bilir ne vakit çıkacak ta ondan sonra 
ait olduğu encümene gidecek, ne müstaceliyet kara
rıma ne meselenin ehemmiyeti kalacak. Hiç bir şey 
çtkmıyacak. Binaenaleyh bendeniz her meseleyi bir 
kademe tezyit etmektense tenkisi taraftarıyım, Mev
cut teşkilâtla İdare edelim. Bir takriri nazarı itibare 
almak lâzımgeh'p gelmediğini burada müzakere İle 
hallederiz. Kabul olunursa ait olduğu encümene gi
der. Olmazsa reddbhınur ve mesele halledilir. Bina
enaleyh bendeniz işi daha ziyade tavik edecek bir 
encümen teşkil ve intihabının aleyhindeyinv 

IRBİSİSANİ BEY — Şimdi efendim bu lâyiha 
encümenin kabul veya ademi kabulü hakkında bir 
takrir vardır^ 

SIRRI BEY (İzmit) -— Reis Bey, müsaade 
ederlerse o takrir okunduğu zaman kendi reyi dahi
linde mütalaa olunur, 

REffiSÜSAÎNt BEY — Sizin takririnizden sonraya-
ımı tehir edelim, 

SIRRI BEY — O takrir de bu celsede müzakere 
olunacaktır. IBu takririn sonuna koyalım (Reye ko
yunuz Müdafaa! 'Mâliye encümenine gitsin sadalan). 

MEHMET ŞÜKRÜ HEY (Karahisarı Sahip) — 
Bir defa Müdafaa! Milliye encümenine gitsin, haki

katen bunun ba^ka bir sekle ifrağı lâzım İse yapıtsın, 
çünkü mütehassıslar oradadır, Ahzi asker muamelâ
tı memleketimizde yerleşmiş bir şey olup bunun ısla
hını her halde hepimiz arzu ederiz. Bugünkü bir çok 
fenalıklarını da İnkâr edecek kimse yoktur. Fakat 
böyle esas bir teşkHâtı (birdenbire kaldırmak bilhas
sa bugün doğru değildir. Mütehassıslarının bir defa 
mütalaasını almak lâzımdır. 

REtStöSAİNİ BEY — Eğer kısa bîr kelime için 
olsa idi onulan müsaade ederdim. Uzun soytryecek 
iseniz kürsüye geliniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ ©EY {Karatıisan Sahip) — 
Kısa efendim, bu kadar. , 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ben
deniz iki şıktan birisinin kabulünü teklif ettim. Yok
sa mutlaka Lâyiha encümeni teşekkül etsin deme
dim. Refik Şevket 'Bey (biraderimiz aksimi iddia ede
ceğim buyurdular. İki şıktan birisini tespit edelim 
diyorum. Ya Lâyiha encümenini kabul edelim yahut 
burada nazarı iıtfbare alınıp alınmamasını müzakere 
edehm Müzakere için bir usul vardır. Müzakere ce
reyan etmek İÇin yine bir usuft vardır. Eğer derakap 
(müzakere cereyan «demez denilirse bu fuznameye 
konulur. Ertesi günkü müzakereye kadar zihnen mü
talaaya konulur. Ertesi günkü ruznamede müzakere 
cereyan eder. Şimdi müzakere cereyan etmeksizin 
mutlaka encümeni mahsusuna havale edelim gitsin 
denilecek olursa encümeni mahsusa esasen nazarı 
İtİbare alınmış, tadfl edilmiş, kabul edilmiş bazı hu-
susatm tadili için gider. Binaenaleyh bu flci usulden 
yani Lâyiha encümenine havale edilmesi burada mü
zakere cereyan «tmeksizm veyahut müzakereyi kabul 
ederek, müzakere de nazarı dikkate alındıktan sonra 
ak olduğu encümene gitmesini teklif ediyorum. Mut
laka Lâyiha encümeni teşekkül eüsm veya etmesin 
demedim* 

SIRRI BEY (izmit) — Demiş oba İdiniz ne olur
du, sebebi rücu nettir? Demin böyle demiştiniz; 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Rica ederim, 
tespit edelim dedim. Ben hiç bir vakitte sözümden 
rücu etmem. 

SIRRI BEY — Evet böyle dediniz. 

ABDULLAH AZMt EFENDİ — Bu iki şıkkı mı 
söyledin, yoksa racu mu ettim? Değü böyle (bir şey
den, daha mühim başka bir şeyden bite racu ettmemv 
Rica edenim beni nıcu itte tfttâham etmıeçtiniz. 

ÖMER LÜTEt BEY (Amasyta) — BüMz efen
din^ 
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ABDULLAH AZMÎ EFENDİ (Davamla) — 'Bu
nu söylemekıten nraksadtm; Refik Şevket Bey, akdini 
İddia edeceğim, dediğinden doteyKhr. HaS/bukü aksimi 
(iddia edecek bir şey yoktur. Ben, mutlaka Lâyiha En
cümeni teşekkül etekı, demedim. iSonm^ LâsyBha E»-
ciimıemi taklanda karar verflmiş, bendeniz o karctmdaı 
bulunmadığım içki malûmatım yoktur. Eğer böyte 
bir karar verilmiş ise hakikaten o kamanda sabit kalh-
mak lâzımdır. 

O haîıde simidi bir şey katmış oluyor k!i nazarı 86F 
bare aJnmp alınmayacağman mutlakta reye koraâmaM 
iktiza eder. Reye konulmaeısa öyle, enüürnenJısne gi
derek kalır. Müzakere de edümez, Sonra canımız da
ha ziyade sıkılır. 

KEtStSANt BEY - O haide ntöstfaide buyunı-
nuz efendim, Sim Beyin takririni okoıyaltan, ondam 
sonra müzakereyi cereyan ettirelim. 

2. — İzmit Mebusu Strrt Beyin, tanfatı kanuniye 
dahilinde Mecliste şube ve encümenler teşkil ettiril
mesine dair takriri. 

.(•Kâtip Refik Bey; Sırrı Beyin takririmi okudu) : 
Sure* 

Riyaseti GeMleye 
(Meclisi Âlide tarafı kanuniye dah'fllimde şube ve 

encümen teşkilatımın tatbikinden fevaıMi külteye Skıfr 
lafı şüphemiz bulunduğundan. intihabat icrasını tsaküf 
ederim. 

6 Temmuz 1336 
.IznTit 
Sim 

SIRRI BEY (İzmit) — Müsaadeniz oktrsa izahat 
vereyim, 

'REÎSflSANt BEY — 'Buyurunuz. 
SIRRI BEY (İzmüt) — MBOIIMÜ Mebusanm, mu-

annefett dahtfiyeslinde ne dereceye kadar hak ve se
vaba mukarin harekette bulunduğunu öllpeöek bâr 
mikyas vardır iki, ona da Dariilî Nizamname denüli> 
yor. Büz burada Nizamınanıeti D(aMByi kabul «decek 
iniyiz, etmiyecek imiyiz? Bazı tnaddefenM lişimlze 
geldiği zaman tatbik ediyoruz, Böyle, ekle mevcut 
bir Nizamname! Dahilî varken onun müeddasanı. tat
bik etmekten bir çok h&flaJama düşüyoruz. Bunda ta
bî! kusurumuz olmadığımdan mazuruz. Fakat bende* 
iniz bu ciheti izah edleoağiiim, eğer tosvWâfuıiilze nık-
tirah ederse biz bu Nizamnameyi ımı*a ederiz., Eğer 
hini tatbikte bazı maddeler madenimi reyiniz olmaz
sa- reddederiz.. istanbul'daki Mecîislİ Mebusan ilk 
teşekkül ettiği zaman evvelâ azalar kura 'ite şubetere 
(inkısam eder. Sonra katç encümen teşktütne Jüzum 

varsa o şubelerden Bcişer, üçer kıişi neyi hafi bUe inti
hap olunarak encümenler meydartıa gelir. İstanbul' 
da MecKsi Mebusa» beş şubeye inkısam ediyordu. 

' Bu beş şubeden üçer kişi tekrar intiha» oturtarak, ay
rı ayo encümenler meydana. getlirityordu. Meselâ, 
Dahiliye Encümeninde keza dantffliye ilerinden atuîıaır 
fıa, Harbiye elh... Bu encümereter şubelerden reyli ha
fi ite lintüıap edildiği için âdetja Meclisi Mebusandant 
turtası edilmiş bir şekilde bükmüyordu. Bkıaeuea-
Ieyh Hariciye Encümeninde mutlaka Haricîye umu
rundan anlar arkatdaşteır bulunurdu. Zürajat Encüme
ninde .mütteHka ziraat işieriıden anlar 'arkadaşlar, 
'Dahiliye Encümeninde keza dahiliye işlerinden anlar 
arkadaşlar bulunurlardı ve ıbu surette encümıanfcıre 
havaJe edilen kâğıtlar bîr İhtisası tam dJahıİİjnde tet
kik edilerek o işle alâkadar olan* MeeMse dlaıhi 'bSr 
tarİkı İstöktamet göstermek kabü olurdu ve encümen
ler de nihayet on, beş kligiyi geçmezdi. Büz 'ise bumda 
bu encümenler «jesetesnıti bu tarifeli kanuniye da
hilinde yapmayarak arkadaşlardan^, usteyen her is
tediği encümene gitsin, usulünü kabul ettik ki bundan 
ıgayritajbiî bir netice husude geldi. NîteMm Nafıa
da üç kişi, Hariciyede İki kişi, Adüiyede feırfc Üdişl, 
Dahiliyede altmış kişi ıMâah'İrhi. Tbıbiî bu adıdtilıer 
gayritabiifiği gösteriyor. Bundan ba^ka, dediğim 
tarzda, tarifatı kanuniye tevfikan eğer /bu encümen
leri teşkil etmiş olsa idik on beş ki$i kendüerürun mu-
tahassı» bulundukları meselenin restikârmda ıbulu-
mırjardı. Meselâ Adliyede, Nafıada, Haıridyede lâta-
lettayin bir dairede hilafı kanun bîr muamele cere
yan etmiş olduğunu görse veya işümiş olsa lidi mü
zakere edenlerin her birerleri işlerinde ihtisas sahi
bi olduğundan o işin ne dereceye kadar kanuna te
liftik fertiğimi görüp isterlerse rica ederlidr, icra Ve
kilini davet ederler, VekUf gelir, orada izahat verir, 
o meselede hâsıl olan sui1 tefehhümü 'izafe ederdi. 'Bu
nu kaHiyen bilmeyiz İki, bir çok veküflerin yapmış ol-
dukianm zanneHiğiımz yolsuz ahval ıbeM yolludur, 
Çünkü biz tetkik etmedik, yalnız kulaktan kulağa 
^iliyoruz. Tetk'İ'k etmüş olsalk (beikli ıbu günkü zena-
bırmzda hata etttİJimJKİ anlayacağız. Binaenaleyh 
bunu esas ofeataik fcaJbul edecek olursak her encümen 
murailcabesHii Meclis namıoa daha yakımdan yapaca
ğı >için, bendenize göre, bu Nizamname! DahEJÎ mu-
dîbİnce Meclisi Afimin evvelemirde şıubeler 3rttülhla-
biyk sureti muatazamada encümedîıerte taksim otot-
maşım teklif ediıyorum. (Pek dtağru sadaları). 

FUAT BEY (Çorum) — Sırrı Beyefendİnia *ek-
İiîbm hakkında evvelce rüfekadatı baeı zevat (tarafın
dan verüAmiş olan taknkter vardır, onlar da bu gün 
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Kanunu Esaslı Encünranlindadür. O ıbakmtr sahipleılin-
derabidsİ de benlim. Takatinim şubeler teşkiline mute-
attık «di. Bunlarm heyeti mecmuası Nizamnanıei Da-
bujinin nevama kabulünü demekdir. Biz bu 'tatankteri 
aldık, encümende tetkik edüyoruz. Müsaade Ibuyu-
nurfamsa bu takrir de galisin, tftrtütete tetkik ederiz. 
'Bunları encümen namına arz ediyorum. 

SIRRI BEY (tzm'it) — Hacet yok, kanunu esa
siye ıtaıaMuk eder bîr mesele değildir. 

FUAT BEY (Çorum) — Müteaddit ıtakrMer 'var
dır, bu da Kanunu Esasi Encümenine taalluk eder. 
Çünkü Nizamnanıei DahiSiıye fcaalfluk ediyor. Hepsin 
ni beraber çıkandım dedik efendim. 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum) — Yatouz Sır
rı Bey usulü iotihalbait hakkında bir şey buyurduiliaiD 
ki, bumun hakkında bir şey töyfteyecegim. Şubelere 
taksim olunarak badehu şubelerde de encümen*» 
dnürhatoıh yapılsın buyurdular. Encümenier intahatoü 
meselesinde şubeler hiç isabet «demliyor. îsttanbul'da 
bendeniz Sıhhiye Enoümsn'ine intihap oÜunmuş lidimı 
Herkesin arzu tetrugi encümene devam •etmesi daha> 
muvafıktır. 'Benim sıhhiye (tte biç alâkam yoktur. 
Sonra böyle aırzu edMcM, herkes mütehassıs odduğu 
encümene 'intisap ediyor. Bunda isabet vardır. Ma* 
demki bir hizmet göreırtiyeoeğim, binaenaleyh, bu 
suneâe hareket yanlış bir şey değildir. Yaöi herkesin 
lihtisaısı dahükıde bir şubeye irttlisap öttmeöi usutü daha 
muvafıktır. 

MEHMET ŞÜKRÜ ıBEY (KarafoisarKahtp) — 
Efendim, usulsüz hareketten, ibir usul dali resinde, b'ir 
ttiaam dairesinde hareket her vakit daha nafMır. 
MecKsS ÂMde bir esasa, bir mizaıma kendimizi mmeribut 
kılmadığımız iç'İn daima bîr tokun güruD&ülber, IbtiHta-
kım iati'Zamsızk'kîar hâsıl oluyor. Bunun sebebi ye
gânesi; bir nizam ve ka'ideye fcendimieıi raptetmemek -
ten başka bir şey değildir. Bendede bunu çoktan 
berî söylüyorum ve zabfl cetidetarM /tetkik eden ar
kadaşlarımız görmüştür kıi, bunu en çok bu küıiHü-
de bendeniz tekrar ediyorum. Yme tekrar ediyorum; 
eğer biz kendimizi bir esasa ııtaptetmiyeoek otınpak 
bu Mecliste hiç Utr 'iş göremryıecegiz. tkü arkadaş bfflıe 
bir iş yapmak 'içıin bk mukavele yapadar, haiBtı hare-
iketAerini tayin edecek bazı kavraBd tayin ederler, tki 
•arkadaş hakkında yapılan şu muameleye göre koca 
hır rriflletin umurunu tedvir edecek, koca bor ırrtittatJBi 
işlerini yapacak olan MeclM Adli kendisine blir nfaami'-
name tayin etmeyecek olunsa Hiç bir (iş göremez. Çim
im usul yok, ricam yok, kaide yok, Mecfîsm sureti 
teşekkülü yok. Reis gelir, aza geHmez. Kâtip getir, fa

lan gelmez. Bu gayrirnuatazatn bir surette devam edi-
<yor. Halbuki böyle kanunsuzluk Jte 'gayrtauıoıtaeanı 
ımasalitorte nıerrâeketiin mukadderatı tedvir edüiemez 
ve edttemiyeeek Mir hate ĝeMr. Rfea ederim öteden 
bert söyHtyorum, Nıfcamnamei -DatoSflyti kabul ede-
fcı. Bundan başka çare yoktur, Esasen bumu 'MedÜlsi 
Â'!(i nazarı dikkate aldı, Kanunu Esaısâ Encümenline 
gitmeme ftizum yoktur. Bilmem benderJİz Kamumı 
Esasi Encümenine karşı daima bu vaziyette kaliiyo-
rum. Evvelce verildiğü hakte ihiç bitli çıkmadı ve en-
oümen bunu yapamadı. Bir diğer encümene hatvaîö et-
miştfik, maalesef onlar da çıkanamadıSar, Bu pek ba~ 
A bir şey değiMr. Hangi «maddeler sayama ftarttoikıttir, 
hangisi degadir, haiâ tetkik edümedİ, bunu tetkik ve 
lişanat edip Meclise vereceklerdi, halâ gellmedli. <Nıi» 
zamfnamd Dahüliyli kabul edelim, mesele hal' ve fes» 
fedÜmlİş olsun, fctttip gitsin». 

FUAT BEY (Çorum) — Kanunu Esasi Encümeınlr 
ikinci safhayı iktisap ettiği zaman kendisine £3ıvakıi 
müteadtöt takrirler geldi, bu takrirler gecen gün (He
yeti Cebenizde yapılan tasnif gibi encümende tasnif 
edildi. Çünkü hepsti rnıtitteaddit meVaddı ühtfiva ediyor-
du. Nıkekfım arz ettiğim glibi SHTI Beyim verdiği (tak
rir Nıitzamnamei DahiıKiye teaîluk ediyor. Strn ıBey 
şubsüıanin kabutünü ve encümenlerin o suretle teşkltinli 
talep ediyorlar. Encümene gelen takrirlerin bir kısmı 
da, diğer arkadaşını Şükrü 'Beyin buyurduğu güfeti, 
Riyaset m vazatif -ve teşekkülünden bahsediyor. Şim
di bunfain biz tasnif ettik. Anladık ki kimi Nizamı-' 
namoi Dahiliye kimi ıkuvvcii fcraıiye üte Mecfcin va-
zaffl'ıtiıı tesptitiıne ait butUuntıyor. Bk 'kısmı da ttahJife 
müteaıliik bulunuyor. Nitekim -tahlife taallûk edetir 
fari arz ettik. ıMebusJtukfa rnemutftuğun içtima adip 
etmeyeceği hususattı da aynı aksamda dahil. indi. Onun 
hakkmda da kanar verdik. 'Binaenaleyh encümen va-
aifesirü daima 'yapıyor ve lyapmaktadır. Niisamnameİ 
Dahiünıin itmamı kolay kotay ve bir iki günde yapı
lır bir iş değildir. İki yıüz maddeyi mütecaviz nâaam-
raamıedfe Bunun tetkik ediyoruz. Aynen vey& taditeai' 
kabul edilip ledflmemedi de henüz takarrür •etmemiş
tir. Verilen tak'iürffâHİ kendi totkikatm«z!a 'yakanda 
Heyeti âtinize takdim edeceğiz, öunu da haıvate eder
deniz, hepstkıi ıtopttan çıkanrız. 

HACI ŞÜKRÜ ıBEY (Diyarbeklir) — tnşafflah 
gelecek sene çıkar. 

.RÜŞTÜ BEiY <Kas*amıonu) — Müsaade buyurur-
srnuz mevcut Nizamnameı Dahüti var, -senelerin tec-
rübeöByte 'meydana getaiş, bugün bunu maibÜHiHtat-
bik addedeıfe. Kabili tatbik «tmayan bazı mevad 
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ohırsa omlan da ş'krtdilik metruk addederiz. (Reye 
sadakan). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruham) — Zaten o 
maksatla encümene havale edflmişüi. MeclHsin vazi
yeti husustiyraai İle katorM telif otmatyıan maddeljar çı
kartmak maksadiyJe hamaile etülmişBİ, Yakında gele
cek efendimi. (Ne vakıtt ısatdatan). 

ÖMER L Ü T F İ BEY (KaraWis&risahii|p) — 'Bende
mizde tamamiyis henüz ĵ imleröyıle Müşarcef otaıaıdağan 
Beyefendinin fikrindeyim. Çünkü İstanbul Meclisin
de bu nizamnamei dahili bir senede yapılıp bitme
mişti, Müzakeresi bir kaç sene sürmüştür. Şimdi onu 
madde be madde yeniden encümenlerde tetkik ederek 
yeniden vücude getirinceye kadar biz böyte kanun
suz nizamsız gayri muntazam mı hareket edeceğiz? 
Eldeki Nizamname! Dahilinin Meclisi ayana ve ba
zı diğer şeylere taaEÛk etten movaddı vardır. Bura
daki Meclisimizin hususiyetinden, fevkalâdeliğinden 
dolayı bittabi onların lüzumu yoJatur, kabili icra da 
değildir fakat doğrudan doğruya umuru dahiliyesine 
taallûk eden mevaddı her gün için kabili tatbiktir. 
Ufak bir İbare İle bunu kabul ederiz. Bu saatten iti
baren Nizamnamei Dahilinin o ahkâmına kendimizi 
raptederiz. içinde pürüzlü cihetlere müsadif olunca 
tadil edilir. Yeni bîr nizamname meydana gelir. Fakat 
nizamnamemiz hareket dttiğtmiz için meselâ bir tak
rir veriyorlar, birinin müzakeresine girişiyoruz, diğe
rini endümene havale ediyoruz. Hep gayri munta
zam ve vaktimizi zayi ederiz. Nitekim bugünkü celse 
foöyle boş yere kaybolmuştur. Elde bir nizamname 
»kaydı bunların hîdbirtei olmayacaktı, Bu sözler fazla 
ikfi. Bendeniz doğrucan doğruya Nizamnamei Dahili
nin taitblk edilmesi taraftarıyım. 

HAŞtM BEY (Çorum) — Meydanda nizamname 
yok, tabedilsin de ondan sonra... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mesele pek 
anlaşılamadı. Buyumluyotr ki, bugünden itibaren ka
rar verelim. Meclisimize muhalif olan cihetleri nedir, 
bu cihetler tayin edihtteden anlaşılma'dan nasıl tat' 
bik edilir? Zaiten bir kısmı da kabili tatbik değildir. 
Meselâ riyaset bahsinde olduğu gJbi. Bunlar tensip 
«dilmeden, çritmadan bir karar verilemez. Bu doğru 
değildir. Tabedilsin, tevzi edilsin, anlayalım encümen 
tetkik ediyor, yakında gelecek efendim. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Müsaade buyurur
sanız Hüseyin Avtıî Beyefendiye cevap vereceğimi 
Kendi kendine tatöbitoaıt esnasında tezahür edecektir. 
O mevaddı şimdilik bir tarafa bırakırız. 
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ÖMBR LÜTFÎ BEY (Karahilsan Sahîp) — Esasen 
fbiz teamüle riayet ediyoruz. Isimöe geldiği zaman 
bağlanmıyoruz efendim. tşiMize geldiği zaman kabul 
ediyoruz. Efendim herhalde mukayyet olmalıyız. 

'BİR MEBUS — Efendim bendeniz taahhüt edi
yorum cumartesi gününe kadar hazırdır. 

FUAfD BEY (Çorum) _ Yok cumartesine kadar 
taahhüt edemeyiz, 

RfifSt SANI BEY — Müsaade buyurur musu
nuz efendim? Cumartesine kadar hazırdır, buyurdu
lar, tabi! gelir. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Madde madde tek
rar kaç ay sürer etendim? Yapılmış bir şey tekrar 
olmaz. 

!HA$EM BEY (Çorum) — Müzakereye mahal yok-
tur demliyor, Heriüz meydanda olmayan, mündere-
catı Heyetimizce malûm olmayan bir nizamnameden 
(bahwkliliyor. Nasıl kabul edelim? fataribul'dalki arka
daşlar ıriütalia buyurmuş, münderecatı kendilerince 
malûm. Fakat ahiren getenler bilmiyorlar. Tabedil^ 
sin, tevzi editein, münderecatı bizoe de malûm olsun. 

ÜtMEfR LıÜTFÎ BEY (Karahfean Sahip) — Müsaa-
de buyurur musunuz? Devletin Kanunu Esasisinde, 
tedvin edilmiş kavantn ve nizama* tarihi neşrinden on 
beş gün sonra bilinmesi lâzım gelir. Beyefendi şimdi' 
ye kadar malûmat atmamışlar. 

AİBDÜLDAe AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — tşe 
umumiyette cereyan verdik, yani Nizamnamei Dahili
ye iş intikal etti. Bugün Nizamnamei Dahili müza
kere edifoıek için elde bulunması lazım. Efendim rica 
ederim. Bir meseleyi tetkik edelim. Soğukkanlılıkla 
Cetkİkat yapalım. Kemali ciddiyetle düşününüz ki bu
gün bu vaziyette Nizamname! Dahili müzakere olu
nur mu? Ekle Nizamnamei Dahilî bulunması lâzım 
gelir. Eaibere Nizamnamei Dahilî müzakere oluna
maz. Biz kaideyi tespit etmek istedik, işte o kaideyi 
tespit ederiz. Zuhur dtltikçe bu gibi kavaîdi tespit 
•ederiz. Çikar gider. Bugün bu vaziyette Ndzamna-
mei DahiKyi madde be madde nasıl tespit ederiz? 
Elde bir nizamname bulunmak icabeoer, Bunu tabe
decek ne maltlbaa var ne kâğrt var. Müsaade buyurun, 
bugün mevzuubîühts olan şey, verilen bu takrirler, ya
ni teklifi kanuniler mutlaka Encümeni mahsusuna... 

SAĞDAN BİR MEBUS — Bir hafta sonra kâffesi 
Mecliste hazır bulunacaktır. 

ABDUIJLIAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Ha
vale editsin mi, yoksa müzakere edilerek nazarı itti-
bare alınkUkltan sonra mı havale edilsin? Bu bir kere 
takarrür etsin, tespit edibin. Nizamnamei Dahili geli
yormuş. Geliyorsa bu Meclis onu tetkik etsin, GeMik-
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ten sonra eğer müzakere etmek istenilirse bu Meclis 
onu ondan sonra müzakere «itsin. Rica ederim bunu 
bugün nizamname meselesini yapmayın efendim. 

SIRRI BEY (tzmit) — Tarifatı kanuniye dahilinde 
encümenlerin intihap olunması aramızdaki krlükali re-
fedecektâr. Demin hulasaten söyledim. Şimdi daha sa
rih söylerim, vekâletlerde hifâift kanun muameleler 
cereyan edâyor diyoruz. Bunlar ne dereceye kadar 
doğru veyahut değil bitmiyoruz. İHtİmaBu bir çok yer
lerde haksizlik yapıyoruz, bottu bilmeyerek itham 
ediyoruz. Ertralbı vezaif hakkında bilmeyerek söz söy
lüyoruz veyahut haklıya. Rica ederim hangi encü
men şimdiye kadar vekillerden bir tanesini çağırıpta 
muamelâtı hakkında İzahat istediler. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Zaten devam etmiyor
lar etendim. 

BİR MEBUS — Hatta Reis Paşayı bite celp ettik. 

SIRRI BEY (-Devamla) — Zaten encümenler te-
şekfcülâltı tabiyesinde teşekkül etmediği için böyle bir 
«netice hâsıl oklu..' 

HAKKI HAMİ BEY <Sinop) — Eğer Nizamna
mei Dahiliyi Sırrı Beyefendinin şimdi arz etmiş olduk
ları şu noktadan kabul etmek lâzımdır demliyorsa bu 
doğru değildir. Yani Nizamnamei Dahili mucibince 
encümenler teşkil edilse bite Hükümet encümene ma
lûmat vermedikten ve encümence Vekile şu harekâ
tınıza dair bize malûmat verin demedikten sonra ri
ca ederim yapılacak şey bu meseleyi temin edecek mi
dir? 'Esasen Meclisi Âli bu hususta bir karar İttihaz 
•etmiştir. Eminim Heyeti MuHteremenin hattrındadır, 
Su encümenler intihap edilirken uzun uzadıya müna
kaşa edildi ve denildi ki, Nizamnamei Dahilî muci
bince iritâhap icra edibin. Hayır Meclisi Âtinin vazi
yeti fevkalâdesi dolayısiyle bu nizamname mucibince 
biz her şeyde serbest hareket edemeyeceğiz. Şu hal
de Mecliste bir karar ittihaz etmiştik ki, bitim hali
mize muvafık olanları kabul edelim, olmayanları ta-
düen kabul edelkn ve bu suretle Mecfis bir karar it
tihaz etmiş ve bu karar üzerinedir ki, Nizamnamei Da
hilî hakkında lâzım gelen mevaddı Kanunu Esasi En
cümenine gondermîş'Hir. Maalesef Kanunu Esası En
cümeni değil. Nizamnamei Dahirye, Kanunu Esasiye 
a t bfir madde bile göndermemiştir. Eğer Kanunu Esa
si Encümeni vazifesini ifa «derse mesele haBedümiş 
olur. Ybktsa lâyihanın nazarı ttlbare alınması, encüme
ne de gönderilse veyahut reddedilse de maksadı temin 
eder. Bendeniz bir ha) görmüyorum. Yani Meclis bu 
bapta bir karar İttihaz eüîtttiştir, yani Nizamnamei Da

hilinin hale muvafdt olanlarını kabul eylemiştir. Şu 
halde neden bir daha tadilâta geçeceğiz, diye uzun 
uzadıya mUzakerata devam ediyoruz? Böyle bir ka
rar vardır efendim. (Doğru, öyledir sadalam) 

RJEtSI SANt BEY — Encümen namına Abdullah 
Azmi Beyi söylüyorlar. 

ABDULLAH AZMİ BRENDİ (Eskişehir) —.Refi
ki muhteremkrJİz işi tefldk etmeden beyhude yere 
tarizde buhurdular ve teessüf ettiler, teessüflerini red
dederim. Ramazanda herkes keyif ve şevk ile uğraşır
ken Encümen gece burada teşekkül ve uzun münaka
şalardan sonra bir çdk mevat çıkardı. Dün bile mü
zakere olunan yemin meselesini Kanunu Esasi Encü
meni çıkardı. Şimdiye kadar gerek memurlukla me
busluğun içtimai meselesine dair gerek yemin mese-
fcisine dair daha hatırıma gelmeyen herhalde Divanı 
Riyasetçe masibut olan ve burada müzakere olunan 
pek çok şeyler çıkarmıştır. Ramazan geceleri bir haf
ta, on gün bütün gece burada İçtima ederek vazifesi
ni ifa etmiştir. Nizamnamei Dahiliye gelince elde Ni
zamnamei DahHî bulunmadıkça Nizamnamei Dahili
nin intaç edilmesinde bir fayda görülmedi. Sual et
tik. Nteamnamei Dahilî talbedilebtlir mi7 Ne matbaa 
yetiştirebilir, ne kâğrt var. Madem ki, tabedilmeyecek, 
diğer mevat İle iştigal edelim, denİföi. Nizamnamei 
'Dahilî mevadiyte iştigal olunmadı. Bfir kere Nizamna
mei Dahilî ele getsin, tdtkik edilsin, herkese tevzi 
edilsin, buraca tadiline bile lüzum yoktur. Çünkü bu
raca kabiliye'ti taıtlbMyesi olmayan şeyler bendi ken
dine sakıt olmuştur. Ayan, Remsanitfk ve Reis Vekil
liğine müteallik mevat sakıt olmuştur. Bunlar için ya
ni burada kabiliyeti tattfa&kiyesi olmayan şeyler sakıt 
•olmuştur, diğerleri muteberdir. Yoksa yeni baltan Ni
zamname! Dahilî Encümence müzakere edibin, bura
ya gelsin dersek aylarla vakit geçer. Çünkü Nizamna
mei Dahilî efendiler, İstanbul Meclisi Mebusanında 
M ayda müzakere edilmış/tir. Nizamnamei Dahilî de
yip geçmeyiniz, bir mecelledir. Bugün düşman ka
pıyı çalarken rica ederim, Nizamnamei Dahilî ile ne 
Kanunu Emî Encümeni meşgul olur ne de Meclis. 
Bugün Miza emişçe kararlar Mhaz ve tespit ederiz, 
<bu surette nizamnamede tadilât icra edilmiş olur. Son
ra Kanunu Esasi Encümeninde bilmem refiki mufate* 
remfm kendileri de vardır. (Kentlileri yoktur şada-
lan) Encümenlerin ikisinde de bulunuyordum, ikisin-' 
de de riyaset vazifesi verdiler. Ramazan gecelerinde 
bir encümeni gece topladım. Bir encümeni de gündüz 
topladım. Ben bu kadar çalıştıktan sonra teessüfe de 
müstahak olursam şimdiden istifa ediyorum. Şimdiden 
(her Üd encümenin de reisli değilim. 
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RiBÜSt SANI BEY — Efendim, Meclisi Ati Şifa
nızdan vazgeçmenizi İstirham ediyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Hiçbir zaman 
bir şabJsı, bir encümeni nazarı ftübafe alarak söz söy
lemedim ve söylemem ve bendeniz itiraf ederim ki, 
bendeniz de o encümende bulunsam bu yine şimdiye 
kadar gelmemiş olacaktı, Yani ben orada bülunmaklı-
ğım İcalbeder demek işitemiyorum. Yalnız şüphesiz 
encümen sataşıyor. Fakat Nizamname! DaMriiden ev
vel yapılması lâzım gelen Kanunu Esasi ki, herhalde 
bîr çok mevadı Miva etmeyecek, Bunun şimdiye ka
dar gelmesi icabedefdi. 

RIBfeSl SANt BEY — Encümen bu vazifeyi ikmal 
etmiş, Meclise göndermek üzere bulunuyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendim, en
cümen Meclise mazbatasını gönderir. Biz de maal
memnuniye kabul ederiz. Yoksa bendenizin teessü
füm şahsa alt değiMİr. Bir iki günde mazbatasını ve
recek. 

BİR MEBUS .— Bu mesele Kanunu Esasi Encü
meninde görüşüldü ; Ekser maddelerinin aynen tat
bikine. yalnız Meclisi Ayana ait bir takım ufak mad
delerin tadili ite heyeti umumiyesinin kabul olunma» 
hattında karar Verilmiştir. 

Bendeniz de şimdiye kadar ne için bunun Mecli
si Aliye takdim edilmediğine hayret ediyorum. Yok
sa yapılacak başka bir şey yoktur. 

REfl&lSANÎ BEY — Bu bapta rki tane tektaf al
dık. Şimdi efendim, müzakerenin kifayetine dair bi
rinci talkrir okunacaktır. 

jBüyük 'Mîllet Meclisi Riyaseti Cdilesİne 
Müzakere kâfidir. Mevzubahs elan takrirlere kar

şı mevcut encümen Nizamname! Dahilinin cumartesi 
günü Meclise verileceğini temin etmesine göre bu 
Iba'pta ittihaz kılınacak kararın Niizanrnamei Dahilinin 
kabulünden sonraya talikini teklif ederiz. 

(Bursa Maraş 
Hasan Fehmi Talisin 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Cumartesi günü 
verecek böyle bir encümen yoktur. Kim taahhüt dtırmş 
ise o getirsin, rica ederim. 

RHÎSİ'SANt BEY — Müsaade buyurun efendim. 
Kabil'i edenler lütfen ellerini ikaMırstn. (Eller kalkar). 
Ekseriyet yok, Kabul edilmedi efendim, şimdi ikinci 
takriri okuyorum. 

3, — Çorum Mebusu Ferid Beyte arkadaslarmtn, 
nizamnatnel dahilî ahkâmından, kabili tatbik olma
yanlar müstesna olmak üzere, bakiyesinin meri olma
sına dair takriri. 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilasine 
Müzakeremin kifayeti hasebiyle mevcut nizamna-

ımei dahilî aMcâmından vaziyeti mahsusamfZ İcabı ka
bili tatbik olmayan ahkâm müstesna olmak üzere ba-
Iküsinhı usulüne tevfikan tadil edinceye kadar meri ol
duğunun 'kabulünü teklif ederiz. 

Çorum Mebusu izmit Mebusu 
Ferid Fuad 

Trabzon Mebusul 
Hamid 

REİSrSAiNı BEY — Bu bapta müzakerenin (kifa
yetini, mamafih bu takrir mucibince Nizamnamei 
Dahilinin kabul ve ademi kabul meselesini mevzubahs 
ediyorlar. Müsaade tjuyurun efendim. 

BİR MEBUS — Bazı maddeleri vardır ki, buraca 
tatbiki kabil değildir. Nizamnamei dahilinin buraca 
kabili tatöbik olmayan mevaıddı müstesna oJmaik üzere 
ıdİğer maddeleri reye koyunuz/ 

©ÎR MEBUS — Kim tayin edecek? 
(Devamla) — Hâdisat tayin edecektir. Elbette taay

yün edecek Ayana gidecek denilmiyor ya. 

REhStSANt BEY — Şimdi efendim, bu takriri re
ye koyuyorum. Tabiidir ki, (Gürültüler) Müsaade bu
yurun. Şimdiye kadar ittihaz ettiğimrz birtakım mu-
karrerat var. Onun da encümen namına Abdullah 
Azmi Efendi beyan buyurdular. Riyaseti saniye me
selesi, Ayanla olan münasebet meselesi ve saire gibi 
birtakım mevat var. Bunlar isltisna edilmek sortiyle 
nizamnamei Dahili Meclisi Aliniz kabul ediyor mu? 
Müsaade buyurunuz şu suretle kabul edenler lüBfen 
ellerrni kaldırsın. (Ediyoruz, etmiyoruz sesleri). 

Rica ederim şu suretle 'kabul edenler lütfen etleri-
ini kaldırsın. 

SIRRI BEY (İzmit) — Reis Beyefendi, şube tak
simatı ne zaman olacak... 

REtStSANİ: BBY — Müsaade buyurunuz efendim. 
Şu suretle kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
(Etler ıkaflkar). Ekseriyet var efendim, o halde kabul 
edildi. 

OPERATÖR BMtN BEY (Bursa) — Tükürdüğü
nüzü yalayınız bakayım. 

'REİSÎSANt BBY — Şimdi efendim, diğer bir ci
het var ki, orasını reye koyacağım. Meclisi Âiinfcin 
şimdiye kadar ittihaz eylemi; olduğu birtakım mufcar-
rerait var, bu ittihaz etmiş olduğu mukarrerat doğru
dan doğruya halka, örf ve âdet makamına kaim ol
muştur. Meselâ şube taksimine MeeM Aliniz mahal 
görmedi. Encümenler için elyeVm mevcut olan usul 
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dairesinde oSmasına karar verdi ve yaptı. Şimdi de 
nizamnamei dahilinin kabili tatfbik olan cihetlerini 
kabul buyuruyor. Bu encümen ve şubeler hakkında 
nrzamnamei dahilî mi tatbik edilsin? Yoksa... 

REFÎK ŞEVKET BEY (S&ruhan) — Amel edil
miş şey reye (donmaz efendim. (Gürültüler). (En son 
'karar nizamname! dahilinin tatbiki sadaları). 

REİSİSANİ BEY — Reye koyacağız beyim mü
saade buyurunuz. 

BÎR MEBUS — Takarrür etmiş ve teamül olunmuş 
bir şey hiç reye 'konur mu? 

REtSlSAN't BEY — Encümen namına lâkındı söy
leyen zevat bir iki maddeyi istisna ettiler, öyle değil 
mi efendim? Ve dediler ki, riyaseti saniye ve ayan ile 
olan münasebat ve saire. 

ABDULLAH AZMİ EFENIDÎ (Eskişehir) — Ma
demki buraca birtakım esasat kabul edilmiştir ve ka
bul edilen esasatm haricinde kalan şeylerde de n&zam-
nameye tatbiki hareket edilmek lâzımgeTir. Yani şube 
kabul edilmemiş, encümenler kalbul edilmiş. Yaıfhız 
encümenlerin aza adedi muayyen olmuyor ve her 
arzu eden istediği encümene gidiyor. Müsaade buyu
runuz aza adedi muayyen olmadığı için nisabı ekseri
yet tabiî teayyün etmiyor. Nisabı ekseriyet teayyün 
etmesi için adetlerin muayyen olması lâzımdır. Bu ta
karrür etmiş değildir. Yani her kim arzu ederse mü
davim olsun demlmsştir. Adet muayyen okun diye 
müzakere sepkai Bitmemiştir. Takarrür eden şeyleri bu 
Meclis netice! teamül olarak kabul etmeM ve nizanwıa-
rnei dahilinin buna taallûk eden cihetleri sakıt olmalı. 
'Bu hususta ihmal edilmemeli, imal edilmeli. Hangi 
maval olduğunu bitmiyoruz. Yalnız şubeler bulunmaz, 
encümenler mevcuttur,. 

'Encümenlerde azanın adedi tespit edilirce dafıa 
güzel olur. Zannederim nisabı ekseriyete hizmet et
miş olunur. 

BlR MEBUS — Şimdiye kadar takarrür eden esas 
fböyle olmuş, herkes istediği encümene gitmiş. 

•ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Müsaade buyu
run. Takarrür eden esas böyle olmuş. Fakat bendeniz 
diyorum İki; bu karara iktiran etmemiş olan adedin 
tayini lâzımgatir, o intihabın Meclisin karariyle ol* 
ması icap eder. 

SIRRI BEY (izmit) — Biz de İntihap adıyoruz. 
Teşekkür ederim efendi hazretlerine ki sözümü İkrar 
buyurdular. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — tki saatten 
beri vaktimizin İzaasına sebebiyet veren şeyi araya
lım, saikini arayalım. Encümenler bu gün teşekkül et

miyor ve iş çfkmıyor. Bunu çıkıyor diye hiç biriniz 
diyemeyiz, şimdi İddia edemeyiz. Mademki saik bu
dur. Şimdiki rmıkarrerat ise, nizamname! dahilinin 
'•işimize elveren cihet*erinm ikalbulüne karar verilmiştir. 
En mühim madde ise budur. Yani encümenlerin mun
tazam bir surette, iş görebilecek bir surette teste1, ve 
i^timatdır. O halde bunu tehire hiç bir sebep ve hik
met göremiyorum. Muvafakat buyurulursa bunu ka
bul edelim ve işe baslayadüm. Hulâsa edersek bu gün
kü müzakeremiz, iş görmeye başlayalım mı? Başlama
yalım imdir. Biz diyoruz ki, buna ifttiyaç vardır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Başladık ve 
görtfük efendim. 

BlR MEBUS — Ben görmüyorum efendim. 
REFİK ŞEVKET BEY — Gördük ve görüyoruz. 
•ÖMER LÛTPİ BEY — Şube teşkilatı o kadar 

mühim değildir. Çünkü encümenleri doğuran şubeler
dir. Onun için bu Mecliste şubelerin ohip olmaması
na bendeniz de İsrar etmem. Şubeler olmayabiliınter, 
Ancak encümenin adedinin gayri muayyen olması 
doğru değildir. Çünkü öteki Meclisi me'busanlarda her 
encümen on beş 'kişiden ibaret olurdu ve on beş kişi
nin toplanmasına imkân görülmemiş. Müzakereler ce
reyan eDmiş, nihayet beş kişi ile müzakere yapılır ve 
•İHtihazı karar olunur denmiş ve her on beş kainin 
içinde daha mühim işi olmayan, daha çalışkan olan 
beş kişi daima bulunacak ve muntazaman encümenler 
ıteşekküt eder ve faaliyet yaparÜlirdi, Ondan dolayı 
encümenler faaliyet göstere'bilİrlerdi. Burada encüme
nin azasmm adedi gayri muayyen üçlük, ellilik var, 
kaç kİşd gelirse içtima olacak, ancak otuz kişi İle fa
raza toplanmış bir şey müzakere ediliyor, rey Coplan
dığı esnada herhangi bir tarafta on dörüte kalmış, ben 
çıkarım dışarıdan dört arkadaş daha alırım getiririm 
içeriye, tam bir ekseriyet kaşanacak iken ekalliyete 
düşürebilirim, Hatta İstanbul'da benim başıma geldi 
efendim. Muvazene! maliye meselesinde ağnam rüsu
muna ait en mühim bir mesele idi, aza adedi on kişi 
idi. Her iki taraf müsavi rey kazanmış idi. Ben Divanı 
Riyase'tte bükmüyordum. Benim fikrîmi bilen arkadaş
lardı beni çağırdılar, ben gittim, bizim taraf e&senyet 
'kazandı. Esasen reyimin nasü olduğunu biliyorlardı. 
'Ben gittim, bizim taraf ekseriyet kazandı. Halbuki 
muhalif tarafından bir aza vardı, onu çağırmadılar. 
Çağrılmış olsa idi reyler yine tesavide kalacaktı. Biz 
davayı kazandık. Orada bile bu bilei seriye oluyor
du. Buralda büsbütün oluyor. Pek gayri muntazam ça
lışılıyor. Müsaade buyurursanız mademki şube taşkilâ-
tını yapmayacağız o halde encümenierkrıizii munta-
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zaman intihap edelim, Hiç olmazsa bunların içinde 
beşer mütehassıs olabilir. Bu kadar da yokluk içerisin
de değiliz, İşlerimize başlayalım. Zaben sekiz on tane 
encümen olacaktır. Her birinde cm beşerden yüz elK 
zat olar. Şubelerden inihap olunur. Aza adedi fazla 
olduğundan azanın behemehal encümende ttuhmıması 
şart değildir. Bir azanın. behemehal encümende aza 
atması meşrut değildir deriz. Aza adedi eksik olursa, 
'istanbul'da olduğu gibi, her azanın mutlaka lâakal bir 
encümende bulunması şarttır. Şimdi aza adedi fazla 
olduğundan isterseniz azanın adedini on beşer yapma
yız da yirmi beşer yaparız. Çünkü her aza bu suredir 
bir encümende bulunur. Aynı zamanda mezunlarımın 
var, irşat için öteye 'beriye gönderilmişler var, encü-
menlerdeki azanın adedi ombeş olsun otuz olsun, her-
tıatde muayyen oteurt, muayyen bir esas dalhilindt 
çauşusm. Yoksa böyle altmış kişi -bir encümende, üç 
•kişi bir encümende, igteyen gelir, isteyen gelmez, bu 
gün var yarın yok. Bundan dolayı -da h'iç bir kamun 
çıkaramayız. 

(BİR MBBUS — Beyefendi bu Meclisi Mebusan 
mıdır, 'değil midir? 

«ÜSEYJN AVNt BEY (Erzurum) — Efendim dali-
ıitıa Istanlbul'dan bahsediliyor. Orada yaıpılan hata burada 
tekerrür etmesin. Ari «Mim size, ben avukat iken beni 
süıhiyeye gönderdiler, bu nedir? Burada ise bunun da 
aksine karar vermiştir. Nizamnameİ dahiliyi harfiyen 
'kabul etmedik, bunun aksine, hilâfına maruz olan ci
hetler için mukarreraıtımız var. Bu, mufcarrerat bir 
kere seçilsin, ondan sonra İstanbul'da böyle yapardık, 
fakat hata Mi. Ha/ta yapardınız. Benî doktor yaptınız. 
Öyle ya, dört kişi avükaıt varmış bir fazla kaldı, bizi 
'kaildırtp sflılhiye şulfclesine attılar, (istifa edersiniz ses-
<ler:i). O vakit bir mimar gönderirler. 

'BÎR MıBBUS BBY — İstifa edersiniz efendin. 
ıBir mimar gönderirlerdi, ne olurdu, o da istifa ederdi. 

HÜSEYİN AVNt BEY — Binaenaleyh kabul 
olunmuş maddeler tefrik atanmalı, bu hususta nizam
name! dahiliyi kabul 'başka manayı tazammun etmez. 
Bunun hilâfında olanları fcalbul ediyoruz. 

MEMMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
iste yüne gösteriyor ki, muayyen bir esasa kendi
mizi ralryteta'emenin felâketi şimdi gözüküyor. Mü
zakere ediyoruz. İtki saatlteenberi mtüzakere yapıyoruz. 
ıBir esas olmadrğı için hliç bir şey yapamuyoruz, 
Bundan büyük hata olamaz. Saniyen diyoruz ki, 
enıoümenlerift evvelce sureti teşekküllü herkes arzu 
etniği encümene kalbul «dilmek suretiyle yapıldığı ve 
bu esas o zaman kaç kişi varsa, seksen kişi ite, att-
OMŞ fcİşd ile kalbul edildi. 

SESLJER — O halde karaftarimızt bozalım. 
OPERlOTÖıR BMttlN .BEY ıflBursa) — Her gün 

-intihal» mı yapacağız? 
ıMElMED ŞÜKlRÜ BEY <Kaıuh'İsarısablb) (De

vamla) — Sonra hatanın neresinden dönülse kârdır. 
'Eğer ıbir halta yapmış isek bunu iMebed devam et
tirecek miyiz? Eğer yapmış olduğu hatadan dolayı 
her iş intizamsız gittiği halde mulrlalka hunda devam 
edecek miyiz? Bu doğru değildir. Mademki hata 
anlaşılmıştır. Bu hatadan dönmek ve Meclisi Alinin 
kabul ettiği veçhile yamız ayan #*i mesailiden maa
dasını aynen kabul etmdk lâzımdır. Sonra odalar 
meselesine geliyoruz efendim. Oda var rnı? YWfc mu? 
JEndümenteri ifeşkfl «Cmdk .için odalar var mı? Yok 
mu? ıNasd fci iki tane odamız war, jki odada on üç 
tane «ndümıen töplanafciKr. O halde iki odada beş 
ıtane şube teşekkül eddbiîir. Bu mâni nti? Bu mâni 
olamaz efendim, Bu dairenin haricindi», de icra "vekâ
letleri için (bulunduğu gibi, bize de hariçte daireler 
bulunabilir. Muayyen bir esas kabul etmeliyiz, mu
ayyen kalbul edilmeyen! esaslar sonra böyle olur ve 
biz de böyle deve kuşu gfci 'hareket ederiz efendim 
ve hareketimiz de Öyle olur. 

SESLER — SöBünüzü geri ahmzv 

MlHMiED ŞÜKİRÜ BBY (Devamla) — Geri al
mıyorum ve geri atmam. Hjattâ îstîfa ederim yine 
almam. 

ÖMıER LÜTFfI HEY ^Amasya) — Geri alacak 
bir şey yoktur. 

ENVOR BEY (bütmir) — Beyefendi buyurdular 
ki, bütün ıbu bisfld müzakerat encümenlerden iş çık-
mamasından hutsüte geliyor. Bu pek doğrudur efen
dim. Yalmz elde mevcud mtihıahatfta kabul olunan 
usule göre encümenlerin çalışmaması acaba bu usu
lün kabul edilmesinden midir? Yoklsa encümenterin 
çalışmamasını iotac edecelk başka etsbab bulundu
ğundan mıdır, yoksa encümenler yine iş çıkamısaya-
cak mıdır? 

ÖMER L O T F İ BEY ((Amasya) — O zaman reis
leri buhınacak ve devam etmeyenlerden kıstelyevm 
yapabilecektir, 

ENMER ıBEY (İÎScmiir) — Devamla: Meclisi Mü-
•linin teşdkkiil ettiği zaman kabul ettiği esaslar akd 
ve mantıfca muvafıkltır. Çünkü enöümenler; Meclisi 
(M'iMnin mesjgul olacağı mesaiye göre ayrılmıştır. 
Binaenaleyh aramızda ıbir veya fazla mıutaiıaıssııslar 
vardır. MıükÜarı ıtayin etmek, bu itibarla hiç doğru 
ofonaz. Hariciye Encümenmlin rmitahassısı beş olur. 
Sihlh'iyenin dört, Dalnlitiyenin altmış otur. Zararı yok, 
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varsın okun. Mademki mesaiye göre ayrtîlmıjtir ve 
bu mesainin mutahassıslaırt (vardır ve bu suretle de 
herkes kendi arzusiyle mutahasisfe okluğu işi görür, 
gider, oraya inltisab eder. Meselâ ben Dahiliye umu-
riyte meşgul olacağım der ortaya gider, Niçin ara
mızda Dahiliye Encümen/îyle İştigal edecek kimseyi 
Sıhhiye Encümenine gMderelim? Bendeniz zanne
diyorum İri; bu tavsiye etfften usul kabul ed'Hddği 
halde bile encümenler yine iş çıkammıyacakitır. Yi
ne encümenler çalışamayacakta. (Bilâkis daha başka 
mdiaajri çıkacaktır. öyleya M mutahassısı varsa İki 
olsun o işin nckadar ımltahassısı varsa o kadar olsun 
«fendim. 

ÖMİBR LÛTFt BEY (Amasya) — Encümen aza
larının irrtihab olunması, müntetıibteriıa verdimi sa
lâhiyeti temsil ettiği İçin de lâzımdır. Yalnız arayim 
dîye rey .veremez, bir şube onu intiha* etmeti ki 
ona göre icrayi muamele yapılsın, 

•MUSTAtFA TAKA OFBNlDlt <Sivâs) — Efendim 
şubelere lüzum Vardır. Şubeler, arkadaşların yekdi
ğeriyle tearüf etmesine sebep oluyor. Arkadaşlar 
yekdiğerini iyi tanmıaidığı için encümenler de evvel
ce pek muvafık teşekkül etmedi idi. Ben. filân en
cümeni İsterim dedim, amma jhtaimal ki (fendi ken
dimi de btfmiyorumdur. Beni bankasının takdir et
mesi daha muvafidtır. (Onun için efendim şubeler 
rteşekfail etmeli, arkadaşlar yekdiğerini tanımalı, on
dan sonra encümenler teşekkül etmeli. Evvelki -inti-
habdan rüou ed'ib etmemek bahsine gelince; evvelki 
irMtabdan yine rücu etörmyeföm. Bvveîteiler hangi en
cümenlere giHhîişlterse onlar orada kalsınlar. Onlar
dan rücu etmiyetim. Fakat onlardan sonra bir çok 
arirâdaştaruna geldi, şubelerin teşekiktiKinden sonra 
o arkadaşlar her encümene ıtakbiro olunsun. inttfhab 
üe yapîÜMn. Irctihab ile her encümene tevzi olunsun. 
Erovetki gelen ar&adaşJaır kendi reyJeriyle encümen
lere da|ılm(ştardır. Art*, ontarm fckası zarurîdir. 
Çünkü biz elimizle yaptık, kendimiz nakzedemeyîz. 
Fakat sonraki gelen arkadaşlarımız şubelerin teşek
küründen «tonra gelmişlerdir. Binaenaleyh onlar ea-
dünfenlere inVthaıb (olunsun ve encümenlere ilâve 
olunsun. 

REİStSAJNÎ BEY — Efendim müzakerenin ki
fayetine dair bir takrir aMık. 

ÖMER LÛTBÎ BEY — Deminden başka sek'Höe 
(bir .taücrirîe kabul olundu efendim. Müsaade büyü
ttün, verilen takrir okunsun. 

((Kastamonu Mebusu RüSÜü Beyin takriri okun
du). 

Riyaseti Oefileye 
Memleket müthiş bir buhran geçiriyor. Şu kıy-

metüi saatlermizi memleketin hayrına masruf daha 
natfi iştigaMa hasreflmek üzere bu babdaki müza
kerenin kifayetini teklif eylerim. 

ıKat&amonu 
RüşM 

iRfEflSİSA'Nİ BEY — Simidi evvelâ müzakeremin 
kifayetini .reye koyuyorum. Eller kaHdsm (Eller kal
kar, müzakere kfitfi görüldü). Şimdi efendim şuıte 
ve encümenler meseleleri kalıyor. Buna lüzum var 
tm, yok mu? Bunu reye koyacajırn, Bunu MeaBsi 
Ali brleoek'tir. Şube ve encümenlerin lüzumuna İcaÜ 
ölarilar, yani mzamnamen-iö tarifii veçhile yapdmaSt-
nı lâsum addedenler lütfen «Herini kaldırsınlar (El
ler kalkar). Eföendİm ekseriyette kalbul edildi, (A£-
•kışiar). 

lAhzt .asker şubelerinin lâgVi hakkındaki Jzmıft 
Mebusu Hamdi Beyin takririni o halde Lâyiha En
cümenine göndereEm, 

4. — tzmit Mebusu Sırrt Beyin, bir çok livala
rın müstakil hale ifrağ edilmesine mebni, vilâyat dai
relerinde tensikat yapılmasına dair takriri. 

ıRBtSSSAİNt HEY — Livaların müstakil bir ha
le İfrağma dair Sırrı Beykı takriri vardır. Müsaade 
buyurunuz dkunacalkltr. 

(Sim Beyin takririni fcatib ıRefik Bey okudu): 
Suret 

Riyasetti Oelüeye 
©ir çok livaların mliMakülerı idarelerine karar ve

rilmesi üzerine ekber vilâyetler ya büsbütlun müSıa-
kaifeız yahud tek bir liva rte kalmıştır. Hallbuki vasi 
ıriüflhakalt ile idare olundukları zamandofci bütün teş-
kiISlt •tamamen mevûucByetfe İ̂ai muhalaza etmekte 
bulunduklarından bu dairelerde tensikat icrasını tek
lif ederim. 

izmit 
ISttn 

ı(Dahil!iyeye sadaları). 
REFİK BEY <Klanya) — Lâyiha Encümeni yok 

İki havale edilsin.. 
İREllSİİSANt BEY — 'Müsaade eder misiniz. Lâ

yiha Encümeni yoktur, nizaımnamei dahili mucibin
ce yapılacaktır. 

IBuyurun efendin takririmiz hakkında izahat ve-
receksenıiz. 

SIRRI HEY (İzmit) — Efendini evvelâ tasdiim-
den dotayı isıtifayi kusur ediyorum (Esta$findlafr 
sadaları). Malûmu Mktiz manlekettmizde teşkilâtı 
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mülkiye yapıldığı zaman vilâyetlere doğrudan doğru
ya .bir kaç kaza ve liva İlhak eıîifmiştir. Bir vilâyet 
<ÖürÜllBüıler>.. 

FBRtlD BEY ifÇororrt) — -NizaıriMiamei dahiliye 
kabul «Etile, Binaenaleyh izahalt istemeyiz, 

SIR'RI BEY (Devamla) — Akfateı başmıza top
layınız, ona göre bir mebusu 'kürsüye getiriniz. Be
ni buraya getirdikten sonra hacı yafcmaz gibi bir da
ha yerime göndermeyiniz. 

FEYZİ EFENDt <IMaıIal£ya) — Devam efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (ıSan-uhan) — Dahili ni
zamnamenin bir maddesi diyor krr, verilen takrirler 
a'id oldukları encümene gönderilir. Binaenaleyh tak
rir okunduktan sonra Sırrı Beyden izahat alınmak gi
bi bir $eyin füzumu yoktur efendim. 

SAĞDAN BÎR MİBBUSS — Nizamnamesi dahili
nin -tatbikini isteyenter evvelâ kendileri itaat etsin. En 
evvel kemlileri riayet eftsMler. 

SIRRI BEY (izmit) — isterseniz söylerim, iste
mezseniz söylemem (GÜnültıüler-) Steriz, söyleyiniz 
sesten),. 

'SHl'RI BEY (İzmît) — Meselâ Ankara vilâyeti
ni ete alalım. Ankara vilâyetime 'doğrudan doğruya 
•merkezi liva ile beralber Çorum, Kırşehir, Ybzgad, 
daha «vwi Kayseri livaları mülhak idi. İBu tarzda 
İdare için merkezide o surette vasi mikyasta teşkilât 
yapılmıştı ve bu tarzda idare olunduğu zaman bun
ların idaresi için mektoubi kalemi, defteri hakan! 
müdüriyeti umumiyesi, Nailfuts ımidüriyöti umumîsi 
yapılmıştı. Meselâ bir defterdar, mümeyyiz, varidat 
masası yevmiye kâflibi (gibi bir takım şeyler, mekîu-
bi kalemi vesaire gibi bir takım teşkilât vardır ve 
bunları hepimiz biliriz. Şimdi ise evvelce mülhak 
olan Livalar tamamiyle merikezj vilâyetten irtîbaitlarr-
m katletmişlerdir. .Binaenaleyh şimdi burası ;da bir ti-
va halinde idare olumuyor. O ıhıaJde buranın da Ço
rumdan, Yozgadtam farkı kalmadı demektik. O vakit 
meılkezi vilayette Ibu kadar vasi teşkilât ihdasını is
tilzam eden edbato zail oldu demektir. Merkezi vilâ
yet lyalnız başına idare ohmuyor. Çorum ve Yozgad 
ne ihale tâibi ise burasını da ayn'i teşkilât ile İdare et
mek l&zımgelir. (Hay hay doğru sadaları). Bu tensi
kat yapılmasını taısvJb ederseniz Dahiliye Encümeni
ne havale edersiriiz tve oralda ıriüzakere edilir. (Doğ
ru sesleri). ıBu suresie lâzım oflan teşkilât bu hale 
ifrağ olunduğu takdirde -varidat kısırımdan da pek 
çok faide hâsıl olacaktır. Bunu nazarı dikkatinize 
arz ediyorum. 

l(Malİye Vekâletinle gönderelim). 

OPERATÖR EMİN ıBEY (Bursa) — Biz hem 
karar veriyoruz, hem bozuyoruz. 

ıRBtSt&AIN'I BEY — Dahiliye Encümenine ha
valesini tensip ediyor musunuz efendin? (Kabul 
olundu). Dahiliye Encümemne gidecek efendim, Di-
yarılbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin meni müskirat 
(kanununun müzakeresi hakkında bîr takriri vardır. 
Malûmu âliniz bu lâyÜıai kanuniye .Malîye Vefcâle-
ıti taraifıhdao afrnımışftı. 

AteDULLAİH AZMİ EFENDİ ^Eskişehir) — Aza 
tarafından verilen lâymai ıkanuniyeyi tora Vekilleri 
alaım'az. Ancak mü'talea edebilmeleri İçin müzakere 
teahhur etmiştir. Bunun için müzakeresi teahhur et-
*i-

ıRlEfcSİSANİ BEY — iBerayi müta'lea efendim, 
iıSrirdad ebnrıek suretiyle değil efendim. 

lAfBDULLAH AZMıI EFENDİ (Devamla) — fe-
tirdad değil eferidim, berayi 'Mütalea onun ıtarafın-
dan alınmıştır. Bumun için mfüseakeresi teahhur 
attı. Sözün neticesi şu ki : Bu layihai 'kanunıiye içim 
bir gün tayin ederiz. Yani filan gün bu mevat müza: 

kere edilecek, bu lâyihai kanurtiye müzakere edile
cek, kendisi buraya gelirse huzur ile gelmezse huzur
suz müzakere edilir. Binaenaleyh kendinin buraya 
'tevdi edip etmemesi hakkında bir şey yoktur. Berayi 
mütalaa alsa bile istirdat addolunmaz. Binaenaleyh 
Meclis buna bir gün tayin eder ve o günün ruzname
sine vazeder. 

REtStSANI BEY — Bfendam, Divanı Riyaset 
bir gün tayin eder ve kendilerine de İhbar eder efeni 
Uim. Kabul olunuyor mu efendim? Divanı Riyaset 
tanzim eder değil mi efendim? ihbar eder. 

SESLER — Ruznameyi Medİs kendisi tayin eder. 

REÎSrSANİ BEY — Tabii değil mi efendim? 
Meclis ruznamesine hâkimdir, 

ABDULLAH AZMl EFE'NEtf (Eskişehir) — 
Ruzname hakkında kaidei külliye vardır. Zammederim 
efendim ruzname hakkında kabul edümtis bir madde 
vardır. Meclis ruznamesine hâkimdir. Bunun manası 
nedir? Ruznamesira kendisi tanzim eder, filan gün 
filaıt şeyi müzakere edeceğiz. Bu hususta bir çok ev
rak geldiği için bazılarının tanziminde Divanı Riya
seti tevkil etm'iş addolunur. Yoksa bİlesafe kendisinin 
tayin etmiş olduğu hususta ayrıca Divanı Riyaset 
tayin etsin demez. Filan şeyi filan gün ruznameye koya
cağız diye Meclis karar verebilir. Bunu Divanı Riya-
ıset tanzim etsin demez kendisi karar verir. Ruzname
sine hâkimdir sözünün manası budur. Ferit Bey bu 
hususta bizi tenvir etsin. Rica ederim, bu bendenizin 
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kavli mücerredîmdir efendim. Ferit Bey bunu biraz 
teyik etsin. Eskiden beri mebustur, dalha iyi biftr. Hem 
bilcümle -parlamentolar usulünü bilirler ve hem de 
(eskiden beri mebus olarak bulunuyorlar. 

REtSfSANİ BEY — Efendim, şimdiye kadar Di
vanı Riyasettin yapmış olduğu ruznameyi Meclis ka
bul ediyordu. Şimdi MeCfisi Âli kendisi tayin etmek 
•İstiyorsa bir gün tayin buyurur. Yapmamayı istiyorsa 
Divanı Riyaset ruaıameye geçer ve Meclise arz eder. 
Meclis ruznammine hâkimdir, tabii usul budur efen
dim. Divanı Riyaset kendisini Meclis üzerine hâkim 
kılmak istemiyor ve hiç bir zaman bu salahiyeti ol
madığını takdir eder. 

M7EHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarısalhİp) — 
Mademki rtizamnamei dahilîyi kalbul ettik, evrakı va
ride Mecliste okunsun. 

BİR MEBUS — Meclis kendisi tayin etsin ruz
nameyi... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY pevamla) — Buna ri
ayet edelim. Meclis ruznamesİni kendisi tayin eder. 

REİSlSANt BEY — Daimi surette yapılan usul 
'budur. Rica ederim belki nizamnamei dahiliyi kıraat 
buyurmaımşjsınız. Onun için arz ediyorum. Her cel
senin nihayetinde yeni ruznameî müzakerat neden 

ibaret ise Meclis Reisi onu arz eder, Eğer Meclis ka
bul etmezse onun bazı mevaddını tadil eder. 

Şimdi efendim, meni müskirat için bir gün tayin 
ediyor musunuz? 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Yetişir, günümü
zü heder ettik. (Ayak sadalan) 

KASİM BEY (Çorum) — Müsaade buyurun be
yim. Ama efendini meni müskirat hakkında (Gürül
tüler) tanzim ettiğim bir lâyîhai kanuniye vardır. 

REİSÎSANt BEY — Şimdi bir gün tayin buyuru
yor musunuz? 

SESLER — Pazartesi günü, 

REÎSİSANt BEY — Pek güzel efendim. Peki pa
zartesi günü ruznameye İthal edelim. Efendim Maraş 
MeJbusu Refet Efendinin evvelce vermiş olduğu tak
ririn kıraati hakkında bir takriri var. Evvelki takrir
leri iktisat Encümenine havale edilmişti ve oradan 
daha gelmedi. Onun ipin fktîsat Encümenine rica. ede
lim, bunu bir an evvel göndersinler. 

REFET BEY (Maraş) — Bu mevaddı takip ettik, 
verdik diyorlar. 

REIStSANt BEY — Bendeniz bulamadım. On 
dakika celseyi tatil ediyorum. 

tKİNCÎ CELSE 
Açılma Saati : Badezzevai 5,10 

REİS : Refctsant Cefâtettm Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Cevdet Bey (Kütahya) 

5. — BEYANAT 

1. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet Beyin, 
vaziyeti umumiye hakkında beyanatı ve bu hususta 
cereyan eden müzakere. 

REÎSİSANt BEY — Efendim celseyi açıyorum. 
Vaziyet hakkında Erkânı Harbiye Umumiye Reîsi 
İsmet Beyefendi bazı malumat ita buyuracaklardır. 
(İsmet Beye hitaıbea - Buyurun tsmet Beyefendi). 

MİRALAY İSMET BEY (Edirne) — Heyeti 
mufrteremeye son vaziyet hakkında arzı malumat ede
ceğim. Maruzatım yalnız vaziyeti umumiye hakkın

da malumat vermekten ibarettir : Garp cephesinde 
malumuâtîriiz 6 temmuzda İngiliz kuvvetleri Gem-
llik*© çıkmıştı ve bunlar üç saat müsademe ettikten 
sonra donanma ateşi sayesinde şehri işgal ettiler. Ay
nı günde 6 temmuzda Mudanya'ya ingiliz kuvvetleri 
çıktı, Mudanya'yı işgal ile İktifa ettiler. Kurşunlu ce
nubunda Filâdar köyümde üç yüz kişi kadar bir düş
man kuvveti, düşman lehine faaliyete geçti. Garptan 
Karacabey cephesinden, 6 temmuzda (Biraz daha hız
lı söyleyiniz işitilmiyor sesleri) 
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REİStSANİ BEY — Biraz hızlı söyler misiriiz? 
MİRALAY İSMET BEY (Devamla) — 6 tem

muzda Sülükîü cephesinde bir faaliyet olmadı. 7 
temmuzda Kocaeli şjHihceZîresmde ilerleyen müfre
zelerimiz ta İstanbul yakınlarına kadar faaliyetleri ni 
ihsas ettiler. 7 temmuzda Sülüktü cephesinde otsun, 
sahilde okun Mudanya'da, GemSk^te şayanı dikkat 
bir faaliyet olmadı, 8 temmuzda, bugün, Mudanya ve 
Gemlik'ten keşîf kolu faaliyeti haıber verilmiştir. 
Garpta Sülüklü cephesinde süvari ve piyade Yunan 
Kuvvetlerinin ilerlemekte olduğunu haber vermişler
dir. Garp cephesinde, Marmara cephesinde vülcubu-
îacak Yunan harekâtına karşı tedbir alınmıştır. Sevk 
ve idare noknai nazarından lazım olan vaziyet ahze-
dlrlmefctedir. Uşak cephesinde Eşme, Etvanlar sırtla
rında keşif faaliyeti vardır. Düşmanın bu cephede 
harekâtı şimdilik tevakkuftadır ve mühim bîr faali
yeti mahsus değlklir. Menderes vadisinde askerimiz 
Sarayköy içindedir. Buldan'ı düşman sunufu muhteli-
feden mürekkep kıtaatı ile işgal etmiştir. Her tarafta 
teşkilat terakki etmektedir. Garba ait olan vaziyet 
bugün öğteye kadar budur. 

Cenup cephesinde Fransızlar'ın Telülebyaz'dan 
çektiklerini arz etmiştim. Tabiliği resmilerimizde de 
yazıyoruz. Arap Pınarınd!an da çekilmişlerdir, Tah
min ediliyor ki Cirablts istikametinde kıtaatını top
luyor ve rücat ediyor. Arap Pınarından çekilen kıta
at üzerine mahalli kuvvetlerimiz ve aşair taarruz et
mektedirler. Osmaniye civarında Fransızlar Mahiye* 
yi tahliye etmişler ve Mamureye dbğru çekilmeye 
başlamışlardır., 

Şark cephesinde Elvİyeİ selâse dahilinde Ermeni-
leria yeni bir faaliyeti haber verilmemiştfr. 

Dahili vaziyet hakkında harekât noktai nazarın
dan malûmat arz edeyim : Yozgat mıntıkasında rüe-
saıyİ usat muhtelif istikametlere en yakın adamları ile 
beraber dağılmışlardır takip olunuyorlar. Bu havali
nin arz etftİğim müsait ahvalinden mütevellit fırsattan, 
tertibatın gösterdiği netayici katıiyeden istifade ederek 
derhal mühim bir kuvveti Yunan cephesi için iktisap 
etrrtiş bir vaziyetteyiz, sevk edtecegiz. 6 temmuzda 
Tokat civarında yüz elli kadar usat Çarodeğıirmem 
İstikametinden Tokat'a ilerlemek istediler. Sevk etti
ğimiz bir müfreze ile müsademe ettiler ve tevkif olun
dular. Bugün malûmat aldım, dağıtmışlardır. Onlar 
da ufak çekirdekler halinde muhtelif istikametlere çe-
kjitmişlerdir. Firarilerden mürekkep, tahmin olunu
yor ki Bozkır firarilerinden mürekkep kırk kişi ka
dar bir çete Beyşehir ve Seydişehir cihetlerinde şeka

vette, faaliyete başlamışlardır. Takip olunuyorlar. Bir 
ki gün evvel Beypazarı civarında Düzce vekayiindm 
mrüretteplerinden Kocaibeyin biraderi bir adam ave-
nesîyte köylerde dölaşryordu. Vilâyetin İcra ettiği ta
kibatla kamilen derdest ve tevkif edilmişlerdir. Cep
helere ve dahile ait vaziyet bundan ibarettir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Müsaade buyurulurmu efendim? tzmir cephesi. Şark 
cephesi hakkında... 

(Şark değil Garp sesleri)... (Söylendi efendim ses
leri,) 

MİRALAY İSMET BEY (Devamla) — İzmit'ten 
çıkan bîr keşif kolu iki gün evvel Alibey Çiftliğine 
gelmişti. Fabrikayı yeniden denizden bombardıman 
ettiler. Başka bir şey yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahssansaMp) — 
Uşak ve NaraM cephektrt? 

MİRALAY fiSMET BEY (Devamla) — Söyledim. 
Eşme Efrvattl* sırtlamada keşif harekâtı vardır. Düş-
,msuQiın başka hür faaütiyeSi yok/hır. Eşmeyi 'bfflinsitıaz, 
Etvanh onun isketeyidir. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY {Bundur) — 
Efemdlim Kıladar mesetastadeıı bahsedildi Orası iyi 
antoışılımadı. 

MİRALAY İSMET BEY (Devamîa) — Kıîâdar 
köyünden üç yüz kişi bir düşman kuvveti çıktı. Fa
kat faaliyeti tevkif edEMİ. 

BİR MEBUS BEY — Bu -üç yüz k'iş/iıAı hüViyet-
î.e« hakkında malûmat... 

ŞEYH SERVET EFENDİ (Butsa) — Bu üç yüz 
kişi yeuÜ midir, yarü rumlıarda'a mıdtr? 

MİRALAY İSMET BEY (Devamla) — Fazıla 
malumat atamadığım için tasrih etmedim. Bediim de 
anladığım, Kılâdarda yerdi rumîıar teşkilât yapmıtşlar-
dır. Civarı düşman Sşgaî eder «itmez meydana çıktı
lar. 

EMİN BEY ^Erzincan) — Zartan teşkiilnıtfaın da 
mevcuttu. Daha bir çok yerflerde de vardır. Atit otom 
makamate söytemSşıtik, Fakat Bursa hîze zerre kadar 
ehemmiyet vermemişi... Bu maruzatımıza ehemımfr-
yet vermemıtştir efendim. 

MİRALAY İSMET BEY (DevamJa) — Evvelte 
mövzuubahs edtaıiş bir zemniıne gİran'İş dlıuyoruz. He-
ıyetS CeM'leıye varztiyelti büıdüo (tefenruiyte tespit eürtfim. 
MuhteÜİf yedenden silah .topfamak ve teşfcBârta mâni 
ofenak bu Meclîste mevzınıbahs oüimuşfu. Teşkilıalt 
vapi'Hmış olan daha bir çok yerler vardu. Bunfraırdan 
salah toplayarak buna mâm olmak, bertaraf etmek 
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meselesi Heyetli Cdüte de m&vzıtHubahs olmuş, bu hu
susta yapılmış olanllıardan daha. fazla takütoat yapmak 
lâzım olup olmadığı hasusuoda İzahat veâm^tıt. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaıraMsartsabip) — 
Kaıdaderıi burada değildiler, wwu için ısanuyorlar. 

,EMlN BEY (Erzincan) — Bendeniz o iizahafflta 
yoktum efendim, -bunsada idim. Vekayffi olomca feca> 
atiyle gördüm... 

•MBRALAY İSMET BEY (Devamla) — Bftr m&-
lûmat arz edeyim efendim. Azarbaycan'dan ÜNCattuct-
van cihetindeh Anadolu'ya nvuhtieîif bir kuvvet, Azer-
baycanlıllarla ittisali temin etmiş olmak ve iştiraki 
izhar etmek üzere bur kuvvet hareket eömlişttir. Aıazâ1-
ırraz dabffline girip ilerledikçe Heyetü OeMferye ama ma
lûmat edeceğim. (Alkışlar). 

ber trtr kuvvetin buraya gelmek üaere buftunduğu ha* 
bejidir. Bu MecM Âli teşekkül ettiği ondam itiba
ren... 

SOLDAN BİR MEBUS BEY — Azarbaycan'dan 
ordu geliyor. Biz ne iiçin kımıklatıuyonız? 

SIRRI BEY (Devanda) — Arz edeceğim, bu Mec 
İfisi ÂİIİ teşekkül ettiği andan lirtbaren, sarkıtan her 
mazlum mületler İçin olduğu gibi bizim refatamzı, 
saadetümizi, isMklâîlkfflzi termıı edecek bir kuvvet 
ve bk nurun her halde buraya yeteceğinle intizar olu
nuyordu. Tebşir «derim arkadaşta*-, şfimıdS o nur saik
tan doğmuştur. Bu miran çoktan beri buraya geîmasâ 
memuldu, ahval ve hâdisat buna mâni ofidu. tşte $mv 
di bütün mevani 'İzale edildi ve o nur meydana geHldi. 
Bu oıınum. kM ne veçhile tenwr edecegirl tabiî Miriz. 
tsmanii söylemtyeyliırt. O nurum mahiyetini takdir et
miş memlekete nasıl refah verecek bir fotİkJârnnli na
şiri 'demin edecektir, ıonu tamamen anlamış büyük bk 
küfte vaıdır. Hattâ 'Meclisi Âi'ıimfede bu nazariyeyi 
•müdafaa edecek büyük bir zümre vardır (Alkışlar). 
Bu nurum mahiİyeM ürviyeslirti takdir eden zümrenin 
burada vücudunu Hükümete resmen beyan ediyorum 
(Alkışlar). 

$EYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Arkadaşteri 
Sun Bey biraderimiz hayafamızın en srakik, en 'ince 
noktasından işaret ettiter. Müsaademizle kitynne4.lL va-
kiöeîtoiizdeo bir miktarını 'bendenize lütfediniz. Ben
deniz de bu bapta bir parça açık ve dinî bk likanla 
izahatta bulunacağım. Her vakit ipin nVifflî gururlar, 
şahsiyeti maıneviyeyi ve mUBdtürv izzsltirnıi artırtr. Ben* 
Sikler makbul bir şey ise de 'taMÎ bu âlıam, âfıami es
baptır. Sebepler nazarı Mbare aünmak ve ona göre 
benlikler ölçüJmek lâzım gedik. Tüıkçemfede bîr me
seli meşhur vamdır : İnsan yorgıarana göre ayağım. 
uzatmalıdır derler. 'Bizim Kuraa-ı Kerim Celiluüş-
şarumız desaıtfiri h'a«yat*yenıio en azamîıarraı, en ecma-
lanttı haiz olup bu meseleye ait de bir düsturu katfcli 
vardır ki ams edeyim: Oenalbıhak Kurarın Keriminde 
buyuruyor ki, «ve eiddu...» Siz hak düşmanlara*» 
karşı kuvvet haıarfayıma. Kuvvet, bir hadisti safalih ile 
tefsir buyuru$duğuıN& göre kuvvei remeyedlir. 

Attoüak kuvvetidir. Atıcılık kuvveti her asrın, 
her zamanım haryatuna göre başka bir şekMedur, ma
lûmunuz. Bir zaman oklar, mızraklar atılırken, bir 
zaman da (42)Tliktar, (52)1ikter, gökte tayyareter, de
niz aJtıoda taJhMtoaMrier, danlizLende drâdnaıwtilıa<r, aıtt-
Iıyordu. işte her •asrın, her zamanın cins ve kuvvesi-
ne göne kuvvei ıremüye (fateddû aleyhti bimisîii maıtada 
aleyküm) ayeti kerimesi vech üzere o zamanım dıüş-

RİR MEBUS — Nerede bulunuyorlar, mfiktarı 
malûm mudur efendim? 

SIRRI BEY (İzmit) — Hâdfisat bendenizi bir ke
re daha huzurunuza sevk edliyor. Erkânı Hanbiıyei 
Umumliye Reisi Beyefendi HaaretlerMo beyana!bı bv-
TÂ kısmen mahzun ve kısmen merrmun etım'iştUr. Mah1-
zun effii, çünkü memleketimizin bir çok yedeninde 
düşman «uyakları butaiidugunu haber veriyor. 'Mem
nun etti çünkü; biızim 4çkı bir refah 'temin edecek 
Şarktan Wr nur ışıladığını söytedliter. Şıkkı evvele gö
re mahzun'iyet'İmizi icap ettirir ahval mevcut mu dıs-
gil mi? Bunu bendeniz kasir aklımla muhakeme ede
ceğim. Harteıya bakıyorum dimizde kaJıao nıemlıe-
ketin henüz ctuzda bik̂ i bite düşman ayağı atomda 
kalmamıştır. Tarihi muhakeme ediyorum. Daha yakın 
zamanda belki KaradağMaır, SırbMar, BeJçikalnlIaır 
giibi milletler büsbütün haritafl âlemden saımmaçSerdi. 
Fakat kadp'eni, imandan hliç İbik veçhile tezelzüle uğ
ramadığı içki omlar tekrar yine uavıiyeti siyasûyelartiof 
daha mükemmel bir surette muhafaza ettüdertİ halde 
atited düvelliyeye dahil oldular. MemkketimlSzJu otuz
da birinsin "bile düşman uMiâsı laîüoda kalması, bM 
neden mahzun efsiîn, kuvvei maneviyemlizli haleldar 
etsin? EÜbette etmem^ük ve bu t̂fifâ hıtafı ttaffiizsır 
olarak daha aiyade iteıtose lilerftesirt Düşmanrai: her 
'Heri attığı adım, Wr derece daha teini manevliyalünıt-
zı takviye edecektir. 

/Buna her ferdimizin afletinflirad iman etügıimırze 
ben kaniim» Binaenaleyh Bursa da düşse hiç zerre 
kadar kıymeti yoktur, iteri «de geSpe kıymeti yoktur, 
Yunan hiç bir zaman kalbimizdeki kaleyi fethedemez, 
ona ayak basamaz. 'Bizi daha imanü», daha karvi bİT 
surette hâdisata bakmaya sevkedecek kafoat vardır. 
O da şümdi İstfbçar ettiğimiz AzarbaycaaıUrııria bera-
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ıtnadbntun misü aöt ve edevatı harbiye ite kuw©i 
rerrfiyayi hazırlamak, ne kadar hazurihamtak? Düşma
nın hazırlamış okluğu kuvvetânli hududu mevcudiye
timize tecavüz edemiyecek ve titretecek kadar ha-
zıdaımıak. Bu, düsturu kaıtâi »slâmi ve kuranî öken ma
alesef asırlardan beni kâinattın hayatı müiemkktiyesHnh 
dekii aşari taklip etaedİğimfcıden dolayı bu gün ne 'hat-
deyüz, tarif etmek lâzım değüîıdtir. Tiamsifden âcliz kas-
İrcacak derecededir. Böyle olmakla beraber <yânıe var
lığımız dairesinde, mevcodıiyıatamiz miktarında ben!-
d'İrrtefi kurtarmak için, .mevcudiyetimizi kurtarmak 
liçk, mevcudiyetlimizi idame ve ikame edıeHGmek (içlin 
çajlışacağiz. Ne ısurdfe çalışacağız? Sekili d&nî ve iisââ-
mî vardır ki, hikmetler, haktikaıtter, tecrübeler bumdan 
başka bir şey düşünemez, butaıaz, nedir o? tsNâm 
tmevcudiyetıM kurtarmak 'için, muhafaza, etmek ve 
haiMâ 'ilâ etmek içlin müdiümanda cîhad, mü&lıürnan-
lara çalışmak lâzımdır. 

ıCibad iki kısım özerine ıminkasamdir. Binisi far
zı kifaye derecesi, birisi farz» ayım derecesidir. Earzı 
kifaıye derecesinde, müsKioıaalaaKkurt bir Mim hallfcı 
bir kusma, msvcudliyeti (j&lâmtiyeyii muhafaza edebittr-
ıse, her veçhile kuvvei kâfiyeye rnaiıikse, dEğeriıerinlm 
'üzerinden vaızife sakıt ohır, fama klifayıe dktr. Bîr 
ktsrm yaptığı glibi öbüıferi kemdiler! vazifeden nmfü 
oteM&rler. Yok vaaife büyütmüş, t̂evessü ©tanış bir 
kısmınım muhafazası (İmkanı katatıyacafc dereceye 
gelmiş ise cümleye farzı aıyın olur. Pek iyi biz bumu 
jue ile muvazene edeceğiz? tşte okuduğum aıyötlar üte 
(fateddû aleyh...) Kuvvei müstahzara muvazene edüi!>-
diği vak'it, keyfliyetaı, feeirtiyeten, düşmanila karşılaş
tığı vakit, bugün (için, yarın için, haMfi ve istıiklbafcte 
(muhafaza etmek, ikame ve idame etmek, hattâ faa
liyet temim etmek, hattâ, hattâ; taalSsıinî temin etmek 
«e denece (bir kuvvete arz ihtiyaç ediyor, karşıAandiı-
ğı vakit bir kısan kuvvet bunu temin edemâytorısa; 
bütün milletti iisS&msiyenfin ummmıoa birden o vazife 
farzı aıyıo olur. Hiç bir fert 'islâm İpinden' mÜisKesna. 
olımıaz. Haıttâ fana ayıntık dereceslmde özür yoktur. 
Haıttâ bir köye bile düşman hücum ederse o köyün 
içerisindeki çoiuk, çocuk, iiihitliyar, kadın biîe ımukai-
baleye, müdafaaya kalkacaktır. Hattâ sarahaitS fikhfi-
;ye ffle sabittir k!İ hastalar bile yatağında yaıtamıyacak-' 
tır. ESine bir şey atop 'da müdafaa ölmek fİkttâtiatnrnı 
(haliz değîtee ayağa kalk-aibiSİrae o karateyi ûyaıdeSıeş-
tirmek liçtirı, teksiri sevad 'içlin 'yaıtağmdaın kalkacak, 
o cemaatt içimde hazır bulunacaktır. 

islâmiyet o derecede azametli vazifeyi tanımakta-
dır. Sonra müsHimanlık davasında bulunan bizim 

«hvaüi ruhiyemize esefler olunur. Pek üyü, mtesde 
böyJe olduğu halde hakikat 'iyi göretto, bu gün, ya
rın islâmliyetli kurtarabilmek (içtin, hattâ vazifedar oft-
duğumuz tatalisM tearân ödebümek için. âfemıi ıısflâ-
mın umumilis vah'dıaniyet ve mevcud'İyetini temüı ve 
tesis etmek zsnureüi hayatı felâmiıyedendik. Böyte ise 
bu vahdaiıi, bu Mhadı temin ötmek içlin «dtmıünîir-
non kelcesedi vaoid> Müminler bir ceset halinde, 
bk kütle hadinde ısıryaıseti umumtyeyi idare ötmek 
için dıe garp âlamli, garp kafası, garp .tariki, gaırp kat-
pisi kapanmıştıır. Bunu idrak eden düşmanlar 'bu mev
cudiyetti islâmiyeyi 'mahvetmek için kaıstefdm düpruan-
lıar şimdiye kadar birer birer bu kırvayi haıyaıtüydİ is
lâmiyeyi ayırmak v@ bunları daima .esbabı mfüdafaaı-
dan mahrum etmek üzere çaiıişııyoriıardi. Azamî de-
recade înaksatliinn'a yakfllaştıiar. Bumdan &txwa, ise hiç 
bizi o taıriklıa o isJârnlaTk birîıesmeye tbırakıotar tm? 
Bu, muhalâtı aküliyedendîr. Madem ki, İBlâmUar umu
mî birden müttehırden istâm mevoudıiıyetlini kurtamnaj-
yı görüyorlaır. Görmeleri farzı 'aıyınıdır. Bunun, tarik1! 
de sarkıtır. 

•Şark ta'rikiyte biirbiırterinıe yardım edebilürter. Bfir-
binleriyte birleşirler. Mevcuıdıiıyefli isJâm'iyeyi böyle 
kıırtarabiKidöT. Şark tariikiyte mfütsönarıiljar birbirle
riyle yardımlaşmak, îpin de, açık söyîıeşeKiım, şarkta 
bir mevcudiyet, yeni bir mevoudiyat doğmuştur. Ona 
Bolşevik mevcud'iyeld diıyödıar (ASkışüar). O mevcu
diyet, prensiplerinin hakikati lîtüıbaniyte doğru olur ol
maz, o bahis başka, lâkıin -bir şey varsa Orta'da, haki
kat, kaıtî bir şey, bizfim onlarla edam akıDn temas et
mek, uyuşmak, onlarla, bizioı müsiümanllada birieş-
mem'İze martı oJımaıyacak derecede akdli vifak etmek 
rattrarı siyaslislklir ve bu ıstırar'i siyasî ıztn'rarı seridir. 

Mademki bir kısmımız mevcudiyeti danliyeyi kur-
'tarmak, teali ettirmek, bu gün, yarın üdatneâ mevcu-
diyetüe vasıta okbîlmek maflKiyetiinriea maaJıesef 'biraz 
uzaklaşmışızdır, mademki bütün âlemi islâma arz edi
yoruz, mademki isHâmtarın birteşmasi fiataı aıyiadir, 
onun da yolu mademki tariki şarfchır, tariki şarkta 
aramıada hail olabilecek k'itnıseterte uyuşmak ıstırarı 
serisi ve siyasisi vardır. Bu farzı ayını eda edebil
mek için (mayetevak kafui aleyhi) onlarla birleş
mek, onlarla uyuşmak, onlarla buluşmaktır. Pren
siplerine gelecek olursak, onu bugün uzatmak, mev-
zubahs etmek istemiyorum. Yalnız şu kadar demek 
isterim ki; îsâmiyetin iki mertebesi vardır. Kısaca 
arz etmek isterim: ıslâmiyetin iki mertebesi1; Azimet, 
ruhsat, azimet; zuafayı istidatları derecesinde ruh
sat buyurmak, tenezzül buyurmak dereceleridir. 
Azimet erbabı istitaa, erbabı iktidara, erbabı idrake 
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yahut icabatı hayatiyenin ıstırarına göre meselenin 
hakikatini, faziletini kabul etmektir, Mertebi azimet, 
işittiğimize göre, şarkta çıkan mevcudiyeti, mal İti
bariyle insanların saadetini müştereken temin etmek 
için kullanılmalıdır demek imiş. Böyle ise bir hüküm 
arz etmek isterim. 

Peygamberimiz Sallâllahü Aleyhi ve SeHem Efen
dimiz Hazretlerinin sıfatı Muhammediyesİ ve asha
bının ve m akrebinin evsafı, tabiî içlerindeki insan
ların, müslümanlarııt hiç bir veçhile ihtiyacı bırak-
mıyacak ve kendilerine zevaidi emval temellükünü 
kabul etmeyecek bir derecede ahkâm ve emvalde 
azimet kabul edenler meselâ : Hazreti Peygamberin 
eline milyonlarca liralar geçtiği halde mülkiyeti ka
bul etmeyerek, ümmetin ihtiyacına ve umuma sarf 
buyurdular. Bu bir azimet, fazilet derecesi idi. Me
selâ : Sıddikİ Ekber kureyşilerin en zengilerinden iken 
bütün emvalini, bütün ümmetin ihtiyacına sarf 
edecek kadar yükseklik, fazilet gösterdiler. Buna 
göre fuk ananın ahkâmı emval babındaki azimet 
meselelerini uzun boylu şerhlerine, tahlilâtına göre, 
ezcümle tmamı Şuarininin müzanül kübrasının mu-
kaddemesinde ulemanın gördüğü veçh üzere azimet, 
emval babında azamî derecede mevcudiyeti maliye
sini milletin ihtİyacatı umumiyesine bezletmek, ihti-
yacatı ümmete vermek, tâbiri hakikisiyle bazı ekâ-
bir, azimet ile ruhsat arasında sormuşlar, ruhsata 
bütün malin zekâtı; azimete bütün mevcudiyeti ma
liyesini şahsiyeti manevİyei islâmîyeye vermek, üm
metin ihtiyacatına bezletmektir, demişlerdir. Bunlar 
rnüddellelen Kütübü fıkhıhİyede musarrahtır, Eğeı-
bolşeviklik bu ise bu bir fazileti insaniyeden iba
rettir. Mezhebimiz bu meziyetleri kabul eder. Bu 
sefil kalmış beşerin adî tabakalarını, en ağır işler 
gördükleri halde, bir şey kazanamıyan en sefil 
tabakaları izaz etmekliği islâm prensiplerine pek 
yakın biririz ve hatta hak ayık ı isİâmiyeye bir hatveli 
takarrüp addediyoruz. îstipşar ederiz. (Alkışlar) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Arkadaş
lar; hepimiz iman ederiz ki, herkes bildiğini söyle
medikçe memlekette refahü saadet, asayiş ve inti
zam teessüs edemez.. Bendeniz bedbinim; affediniz, 
Sırrı Bey buyurdular ki, (Memleketin otuzda biri 
İşgal olunmadığı halde bu telâş nedir?). Belçikayı 
bize misal gösterdiler. Bizi onunla mukayese ettiler. 
Allah aşkına biz Belçika ile kabili kıyas mıyız? Keş-
t i memlekette beş mftyon ahafi olaydı da, keski üç 
yüz milyon müslüman otuz milyondan daha az ol
saydı da bir Belçika'nın gösterdiği celâdeti, Belçi
ka'nın yarattığı harikaları göstere idi. Bugün öyle 

midir? Allah askına! Memleketin yarısı işgal edi
lince biz azmimizi bozmaya çıkmışız, Aydın'ı Yu
nan İşgal ederken bizim Müslümanlar karşı çıktılar; 
emir altına girdiler. Fakat Aydın'ı onlar nasıl bırak
tılar? Üç gün, üç gece harp ettiler. Bizim yaptığı
mız gibi karşıya çıkmadılar. Aydın'dan harap ede
rek çekildiler. Bugün taş üstünde taş kalmamıştır. 
Memleket işgal edildikten sonra Azerbaycandan 
kuvvet gelecekmiş, ben onu bilmem; Azerbaycandan 
gelecek kuvvetler memleket harap olduktan sonra ne 
yapacak? Memlekette maneviyat yok, servet yok, 
bilmem ne yok. Bugün gördüğümüz, cephelerden 
kadın, çocuk sırtına yorganını yükleten hicret ediyor. 
Daha düşman gelmeden kaçan kaçana. Belçikalıların 
maneviyatı ile bizim memleketimiz maneviyatı bir 
midir? 

SIRRI BEY (izmit) — Daha yüksektir. Daha 
yüksektir. Zati âliniz zafu kalp sahibisiniz. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — İnşallah 
Cenabı Hak Habibi Ekremi hürmetine beni tekzip 
etsin. Benim imanım kuvvetli. Ne yapayım halkta 
kuvvei maneviye kalmamış... Gözüm gördü. (Çare 
söyle sesleri). Çaresini düşünelim, el birliğiyle dü
şünelim, Memleket ezildikten ve memleket çiğnen
dikten sonra o kuvvetler neye yarar? Geleceklerse 
gelsinler, memleket bedbin, ben değil, görüştüğüm 
zevat, rüesa bana bu suretle söylüyorlar. Gelecek 
bir gün evvel gelsin, yoksa memleket yıkılıyor, 
(Maksadın nedir sesleri). Maksadım memleketin 
tabiisi çarelerini arayalım; kendi kuvvetimizi İyi tar
talım, Halkı Belçikalılara benzetmiyelim. İyi düşü
nelim!.., 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. Heyeti 1c-
raiye namına Erkânı Harbiye Reisi Beyefendi tara
fından vaziyeti umumiye, hariciye ve dahiliyemiz 
hakkında izahat verildi. Binaenaleyh müzakeratm 
esasını, vaziyeti dahiliye ve hariciyemiz teşkil ediyor. 
Bu mesleki takip edecek olursak bu kürsü bir kon
ferans kürsüsü olur. Rica ederiz beylerden, başka 
bir yerde ayni mevzu dairesinde konferans versinler, , 
o zaman belki hepimiz dinleriz. Fafat bu kürsünün 
bugünkü vaziyeti buna müsait değildir. Rica ede
rim, burası propaganda sahası değildir. Onun yeri 
burası değildir. (Çok doğru sadaları), 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Son fikri
mi arz edeyim, çekileyim. Evvelce de bu kürsüde 
söylemiştim. Ne yapacak isek Allah aşkına kendi 
kuvvetlerimizle yapalım, kendi kuvvetimize, kendi 
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silâhlarımıza İstinat edelim, iyi bilelim ki, başkasın
dan ümit beklemiyelim. (Beklersek kaybederiz. Ümi
din kes zaferden, gayriden imdat beklersen). 

imemizden azamî derecede istifade edebilmek için bu
gün ve belki yarın için elimizde bulunan kuvveden 
İdareli istihdam etmek mecburiyetinde kalacağız, 
Kuvvetlerimizin faik düşman kuvveti, faik düşman 
vesaiti karşısında izmihlale duçar etmekten ise daima 
elimizde onu düşmana faik bir hale getirecek güne 
kadar hüsnü muhafaza etmeye mecburuz. Binaena
leyh bu halin hiç bir vakit bizde nevmidî tevlit, et
meyeceği kanaatindeyim, (Alkışlar). Efendiler; bu
gün ilerleyen veyahut bir dereceye kadar ilerlemiş 
olan düşmana karşı ittihaz edilen tedabiri hafi celse
lerde diğer arkadaşlarımla beraber izah etmiş idim. 
Burada ona dair bir şey söylem iyec eğim. Fakat düş
manla yakın bir temasta bulunan Bursa mevzubahs 
oldu ve bir arkadaşımız demiş idi ki; Bursa sükut 
etse de ehemmiyeti yoktur, Fakat bu sükut ne de
mektir? Bir yer sükut eder. Ne vakit? Eğer bir 
kale gibi müdafaa olunursa, eğer bir yerin etrafında 
mevcut kuvvet vesaiti harbiyesiyle nihayete kadar 
mukabele ederde düşman o kuvayi müdafaayı zirü 
zeber eder ve o mevkie gelirse o mevki sükut eder. 
Fakat bugün Bursa'nın böyle bir vaziyette olduğunu 
zannetmiyorum. Yani orada mevcut olan bizim kuv
vetlerimiz doğrudan doğruya Bursa şehrini bir mev
kii müstahkem gibi müdafaa etmekte değildir. Belki 
Bursa'dan uzak ve hariçte açık sahra muharebesi yap
maktadır, Binaenaleyh o kuvvetler Bursa şehrine 
merbut değildir. Karşısında bulunan düşman kuvvet
leriyle ancak hesap görmek mecburiyetindedir. Bina
enaleyh caiz ki, bu teması da ve bu muharebede 
Bursa'yı müsamaha edebilir. Tarihte bunun bir çok 
emsali görülmüştür, Bursa'mız gibi tarihî ve bizim 
için gayet mukaddes olan bir şehri müsamaha etmek 
ağır gelir. Fakat askerlik sanatında gayet bariz bir 
şekilde müsamaha olunabilir bir noktadır ve biz he
pimiz bir asker gibi bu gibi acı noktalara karar ver
mek itiyadını hâsıl etmeye çalışmalıyız. 

SIRRI BEY (İzmit) — O kararı verdik. Paşa 
Hazretleri. 

ıMUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Me
selâ; Efendiler; belki başka bir münasebetle de arz 
etmiştim. Vaktiyle Medine'de bulunan kuvayi aske
riyemizi oradan alıp Suriye'yi müdafaaya tahsis et
mekten içtinap edilmişti. Çünkü bütün efkârı umu-
miyemizde Medine nasıl terk olunur diye düşünül
müştü. Halbuki dolayısıyle Suriye'yi tehlikeye koy
makla Medine'nin tehdit edilmiş olduğunu hiç kim
se nazarı dikkate almak istemiyordu, O zaman bazı 
arkadaşlarımız kemali cesaretle karar vermişler ve 

-MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Sırrı 
Bey, takip edilen gayedeki muvaffakiyete ait salâbet 
ve imanımızı ifade için bir tâbir kullandılar. Buyur
dular ki; bugün memleketimizin meşgul olan aksa
mı Heyeti Umumiyesine nispeten ellide biri kadar 
olmaz. Binaenaleyh bu kısmın düşman elinde bu
lunmuş olması Heyeti Umumiyenin gayesinden sar
fınazar etmiş olmasını hiç bir vakitte iktiza etti
remez. Ben Sırrı Beyin ifadesinden bu manayı çıkar
dım. Şimdi beyanat ve mütalaatta bulunan bir ar
kadaşımız da, memleket işgal olunduktan, tahrip 
edildikten sonra artık yapılacak başka bir şey kalır 
mı, gibi gayet zaif bir mütalaada bulundular ve ken
dilerinin müsaadeleriyle buna zaif diyorum. Bir de
fa bu mütalaa hakikati meseleyi İfade eder bir mü
talaa değildir. Efendiler; biz bir maksat takip edi
yoruz. Bu maksadımız Öteden beri muhtelif vesile
lerle ifade edilmiştir. Ben şimdi de onu tekrar edi
yorum: Milletin, Devletin İstiklâlini muhafaza et
mek. Bunun içinde namus ve şeref tamamen mün
demiç olacaktır. Müstakil olarak milletimizin mu
ayyen hudutlar dahilindeki tamamı yetin i muhafaza 
etmektir, Bunun için muharebe ediyoruz, Efendi
ler; memleketimizin ellide biri değil, heyeti umu-
yesi tahrip edilse, heyeti umumiyesi ateşler içinde bı
rakılsa; biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkaca
ğız ve oradan müdafaa ile meşgul olacağız. (Gayet 
şiddetli alkışlar). Binaenaleyh iki karış yer işgal 
edilmiş, üç beş köy tahrip edilmiş diye burada fer
yada lüzum yoktur, (Alkışlar). Ben size açık söyli-
yeyim; efendiler bazı yerler işgal edilmiştir ve bu
nun üç misli daha işgal olunabilir. Fakat bu işgal 
hiç bir vakitte bizim imanımızı sarsmıyacaktır. 
(Alkışlar). Efendiler, maksadımız müdafaa için ya
pılan; harekâtı askeriyedir ve burada Erkânı har
biye Reisinin size verdiği malûmat herekâtı askeriye
nin fen dairesinde sevk ve idaresinden ibarettir. As
ker olanlar pekâlâ bilirler ki, kuvvet hedefi asliyi 
teşkil eder. Müdafaaya memur olan kuvvet hedefi 
asil ile iştigal eder. Mevaki hiç bir vakit mevzubahs 
değildir. Bu nazariyat belki eski askerlerin kafasın
da yaşar. Bir mevkii mahafaza etmeye çalışan bir 
ordu, bir kuvvet mahkûmdur. Fakat bu suretle 
mahkûmu akamet, mahkûmu esaret olan, mahkûmu 
mağlûbiyet olan binnetice o mevkii de muhafaza ve 
müdafaa edemez. Halbuki: Bizce mevzubahs olan 
binnetice maksada vusuldür. Binaenaleyh kuvayi da-' 
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demişlerdi ki, Medine tahliye olunmalıdır. Bu tah
liye üzerine belki muvakkaten düşman oraya girerdi, 
fakat oradan kurtarılacak kuvvetler Suriye'de temini 
muvaffakiyet eder ve belki bu muvaffakiyetin netice
sinde Medine bizim elimizde kalırdı. Anî hissiyata, 
ve bir takım aslî, katî düsturların hilâfında bir 
takım muhakemelere saparak gayeden uzaklaşmak 
'katiyen caiz değildir. Binaenaleyh Bursa'nın sükûtu 
mevzudbahİs olamaz. Belki Bursa civarında bulunan 
Kuvayi Askeriye ileri, geri, Şimale, Cenuba gidebi-
lir. Böyle bir haber ve bir şayiaya kendimizi alıştır
malıyız ve böyle bir hadise ve şayia karşısında hiçbir 
vakit telaşa lüzum yoktur. Efendiler, Azerbaycan'dan 
buraya bazı kuvvetlerin geleceğinden bahsolununca 
ne lüzumu var, biz kâfi kuvayi malikiz zemininde 

bazı sözler söylendiğini işittim. Heyeti CeÜlenizce 
malumdur ki, bizim cümlemizin ve Heyeti Icraiyemi-
zin takip ettiği düstur, kendi, maksadımızı, hayatımızı, 
şerefimizi kendi kuvvet ve mevcudiyetimizle kurtar
mak ve temin etmektir. Fakat mevcudiyetimize tasal
lut eden bütün Garp âlemi, Amerika da dahil ol
duğu halde, tabİatiyle azim bir kuvvet teşkil ediyor. 
Biz de şüphesiz esasta yalnız kendi kuvvetimize isti
nat etmekle beraber, bizim hayatımızla alâkadar olan 
bilcümle kuvvetlerden azami derecede istifadede ku
sur etmeyeceğiz ve böyle bir kuvveti reddetmek bit
tabi doğru bir şey değildir. Gelmekte olduğundan 
bahsedilen kuvvet ise bizim kuvvetimizi pek çok tez
yit etmez. Fakat yalnız Şark ve âlemi îslâmm mu
kadderatımızla ne kadar yakından alâkadar olduğu
nu göstereceği için bizr.e haizi kıymettir. Bilhassa bu 
nokta i nazardan gelecek olan kuvvetin - ki belki da
ha çtfk kuvvetlerin pişdarını teşkil eder - bir kıymeti 
mahsusası vardır. Efendiler; bir de Bolşeviklik ale
minden bahsolundu. Yine diğer zamanlarda da 
'batısohınmuştur ki; biz Bolşevikleri aramış ve bul-
muşuzdur ve en son temasımız az çok maddi ve kati 
bir şekfe girmiştir. Resmen Sovyet Cumhuriyetiyle 
muhabere edilmiştir. Pekâlâ cereyan eden muhabere 
muhteviyatını biliyorsunuz. Sovyet Cumhuriyeti bi
zim muhtaç olabileceğimiz maddi muavenetin hepsi
ni vadetmiştir. Silah, top, para vadetmiştir, (Bravo 
sesleri, alkışlar) Eğer şimdiye kadar maddi olan bu 
muavenetlerden istifade edememiş isek o kabahat ne 
bizde ve ne de Sovyet Cumhuriyetindedir. Belki son 
günlerde Kafkasya'da vukua gelen sui tefehhümat 
neticesidir. Bu sui tefehhümatın tamamiyle önüne ge-
çifmek üzere bulunuluyor efendim, efendiler, Yu
nanlılar varanımızı çiğnemeye çalıştıkları halde yine 
Garp hükümetlerinden bize mümaşaı edenler vardır. 

Ezcümle Fransızlar bütün bu harekâta rağmen sureti 
maftsusada son günlerde adam göndermişlerdir ve 
derhal Paris'te doğrudan doğruya münasdbatı .siyasi-
yeye girişmemizi bize teklif etmişlerdir. Bittabi bu te
mas ve münasebetin icabatı yapılmaktadır ve yine bir 
arkadaşımız milletin ahvali nihiyesinden bahsetti ve 
Belçika ile mukayeseye kalkışıldı. Belçika nerede? Bi
zim memleket ve milletimiz nerede? Efendiler, ben 
de bazı arkadaşlarım gibi Garp milletlerini, bütün 
dünyanın mİUetlerini tanırım. Fransızları tanırım, Al
manları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şah
sen tanırım ve bu muarefem de harp sahalarında ol
muştur, ateş altında olmuştur, ölüm karşısında ol
muştur. Yemin ederek size temin ederim ki, bizim 
milletimizin kuvvei maneviyesi bütün milletlerin 
'kuvvei maneviyesinin fevkindedir. (Şiddetli alkışlar) 
Efendiler; her manzara insanın kendi ruhunun ve his
siyatının tahri'katiyle mut ecel li olur. Korkak insanlar 
bu gfbi manzarayı korkaklıkla karşılarlar, onun ma
hiyeti hakikiyesine nazarını İnfaz etmezler. Bizim 
milletimizin kuvvei maneviye noksanlığı nerededir? 
Ben bunu iddia ediyorum, kuvvei maneviyenin düş
kün olduğunu iddia edenler, Garp cephesinde, İzmir 
cephesinde Yunanlıların vukubulan taarruzları kar
şısında filan veya filan cephede bulunan kuvvei mil
liye dağılmıştır, şu şekilde veya bu şekilde dağınık
tır diyorlar. Evet efendiler, dağılmıştır. Fakat bu ava
mın İfadesidir. Efendiler, onlar dağılmamış, çekilmiş
tir, Şu İstikamete veyahut bu istikamete çekilmişler
dir ve yürümüşlerdir efendiler. Dünyanın bütün as
kerleri, şimdi takbih ettiğimiz insanlardan daha iyi 
hareket etmez. Yalnız şeklen tahavvül edebilir. Ak
hisar cephesine taarruz eden üç Yunan fırkası oldu
ğu halde bunun karşısında bin beş yüz kadar kuvvei 
miiliyemiz vardı. Bİz de onların içerisine dahil olsak 
ne yaparız? Efendiler, tabii çekiliriz, tşte Kuvayi Mii
liyemiz on misli faik bir kuvvet karşısında çekildiler. 
Çekilmek lazandır. Eğer ölmek lazımgeîirse o da ya
pılır. Ölmek ancak öldürmek maksat ve gayesine ma
tuf olmak lazımgelir. Fakat öldükten sonra hiçbir ga
ye temin edemeyecekse neye yarar? Gayeyi muhafa
za edebilmek için on misli kuvvet karşısında bu bin 
beş yüz kişinin çekilmesi lazımdır. Hususiyle ancak 
bunlardan bin kişinin cephede bulunduğu ve müteba
kisinin de oradaki köy halkından İbaret bulunduğu 
nazarı itibare alınmalıdır. Esasen böyle gece gündüz 
talim ve terbiye ile meşgul olmayan İnsanlardan mü
rekkep bir kütle çekilmek için nasıl çekilir? Tabİa
tiyle geriye döner ve yürür. Onun manzarası belîd 
hoşa gitmeyebilir. Fakat bu çekilmedir ve çekilmek-
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ten ibarettir ve buna daha fazla izam etmeye lüzum 
yoktur ve bu manzara kuvvei maneviyenin mefku-
diyetine veyahut noksan, bulunduğuna delâlet etmez. 
Kuvvei maneviyenin noksanı orada değildir. Bİzİm 
kendi kalbimizde olabilir, O da yoktur ve belki ba
zılarında görülmüş ise yalnız onların şahıslarına tah
sis etmek laztmgelir. Yoksa milletimizin kuvvei ma
neviye^ gayet salâbetlidir ve bu sayede bütün düş
manlarımızı galip vaziyetinden mağlup vaziyetine ko
yacağımızı ve emniyeti umumi yenin tahassülünü rica 
ederim. (Alkışlar) 

RBÎSÎSANİ BEY — Müzakere kâfi görülüyor 
mu efendim? Kifayetine dair lütfen eller kalksın. (El

ler kalkar) Kabul olundu efendim. Ruznamemizde 
bazı mevat daha vardır. Arzu buyurulursa... 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — Efendim Mec
lisi Alî Azerbaycanlılara bir teşekkür yazsa. 

BÎR MEBUS BEY — Mukadderatımızla alâka
dar olduklarından efendim. (Hay hay sadaları) 

REtSİSANÎ BEY — Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi. 

Celsenin devamı arzu buyuruluyor mu efendim? 
(Kâfi kâfi sesleri) Celseyi tatil etmek arzusunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ek
seriyet yok efendim. 

2. — AZAYt KİRAM MUIAMEIJITI 
3. — Bolu Mebusu Abdullah Efendinin mezun 

addedilmesine dair Devrek Kaymakamlığının tel
grafı. 

REIStSANI BEY — Bolu Mebusunun mezuniye
ti hakkında telgraf var. 

(Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından telgraf 
okundu) : 

Suret 
Ankara'da Büyük MİHet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Bu defa nıezunen gelen Devrekli Abdullah Efen

di tarafından vaziyeti hazırayı İzah suretiyle bir me-
vizaii diniye irat edilerek müste'inen bitevfikihi taalâ 
Ereğli'nin istihlasına ahdi peyman olunmuş idi. Bila
hare oradan çekitm'işse de merkez livamızda başlrca 
memba olan Zolguldafc'ın da isti'hlası pek büyük bîr 
'gaye olduğundan bu maksadı mübeccelenin husulü 
uğrunda kendisine dini ve milli vesaifi teveccüh ey
leyen Mebusu Fazıl Hacı Abdullah Efendinin muhi
tini de tenvir ve irşat için mezun ad buyurulması be
lediye miting heyetleri ifadesi yi edir. 26 Haziran 1336 

Kaymakam 
Şükrü 

REÎSİSANI BEY — Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. (Eller kalkar) Peki efendim, kabul edildi, 

4, — Konya Mebusu Hulusi Beyin, mezuniyet ta
lebine dair telgrafı. 

REtStSANt BEY — Konya Mebusu Hulusi Beyin, 
bir telgrafı var. 

(Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından Konya Me
busu Hulusi Beyin telgrafı okundu). 

Suret 
Ankara Büyük Mılet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Devairi inttihalbi yemden bazılarım dolaşmaklığım 

memleketim olan Ermenak^teki hususa ti zatiyemin 

tesviyesini tehir ettiğinden müfcrem olan hususatı aciz-
atıemin ifası İçin yirmi gün mezun ad buyurultnaklı-
ğım müstarhamdir. 

Konya Mebusu 
Hulusi 

REİSÎSANİ BEY — Kabul buyuruluyor mu efen
dim? (Olamaz sadaları) 

KÂTİP REFİK BEY (Konya) — Mazereti var
dır. Buıgün ve hatta yirmi günde gelemez, verilmez İse 
hile gelmesi ancak yirmi güne mütevakkıftır. 

REİSİSANİ BEY — Kabul edildi mi? (Ret sa
daları) 

Kabul edilmedi efendim. 
5. — Karahisarı Sahip Mebusu Mustafa Hulusi 

Efendinin mezuniyet talebine dair telgraft. 
(Kâtip Refik Bey (Konya), tarafından Karahisarı 

Sahip Mebusu Mustafa Hulusi Efendinin telgrafı 
okun'du) : 

Suret 
AnkaraMa Büyük Millet Mecrisi Reisi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Efradı ailemlin bugün zuhur eden mazereti şeriye-

si üzerine bizarrur azimetim on güne kadar tehir ede
ceği maruzdur ferman. 

KaraiHisan Sahip Mebusu 
Mustafa Hulusi 

REÎSİSANI BEY — Kabul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul edildi. 

6. — Sivas Mebusu Hayri Rauf Beyin mezun ad
dedilmesine dair Sivas Valiliğinin telgraft. 

(Kâtip Refik Bey (Konya), tarafından Reşid Pa
şanın telgrafı okundu) : (C: 30 Haziran 1336. Şifreye) 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Büyük Millet Meclîsi azasından Matbaai Vilayet 

MiMürü Hayri Rauf Beye hastalığından verilen me-
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zuniyet matbaa müdürü sıfatîyle verilmişti. Teşrii 
harökâtı hakkındaki emrü devletleri kendisine tefhim 
ettirildi İse de hastalığı iştİdad ederek ameliyat icrası 
İçİn Amerikan Hastanesine yattığı ve bir aydan ev
vel azimeti kabil olmadığı anlaşıldığından bu müddet 
İçin mezun addedilmesi hususuna müsaade buyurul-
ması maruzdur, 

Sivas Valisi 
Reşid 

(Muvafık, muvafık sesleri) 
7. — Ertuğrul mebuslarından Necip w Mustafa 

Kemal Beylerin Ankara'ya hareket ettiklerine. Ahmet 
Beyin ise teşkilat ile iştigalinden dolayı mazur addo
lunmasına dair Ertuğru] mutasarrıflığının telgrafı. 

(Kâtip Refik Bey (Konya) tarafından Bilecik mu
tasarrıfı Salih Beyin telgrafı okundu.) 

Suret 
Ankara'da Büyük Mr-lStet Meclisi Riyasetine 

C ; 30 Haziran 1336 ve blilâ numaralı Tel : 
Büyük Mîllet Meclisi azayi kirammdan Yenişehir 

Mebusu Necip Bey ile Bilecik Mebusu Mustafa Ke
mal Efendinin Ankara'ya müteveccihen hareket et-
ti'kleri ve İnegöl Mebusu Alhmet Beyin de Vali Ha
cim Beyin inzimamı reyi ile teşkilât isiyle iştigal ede
ceği ve bu işte de gayreti görüldüğü maruzdur. 

Mırtasarrıf 
SalMh 

(Geid;iler sadalan). 
REİSİSANİ BEY — Ahmet Bey teşkilatla meş

gul imiş. Onun için Bilecik mutasarrıfı kendi namı
na mazeret dermeyan ediyor. (Kabul ve muvafık ses
leri). 

6. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Caııik intihabatmda mağdur edildiğine dair 
Niyazi imzalı arzuhal. 

REİSİSANİ BEY — Efendim Çarşambadan in-
tthap edilmiş iken Sam'sun'dan diğerlerinin intihap 
olunduğuna dair Niyazi imzalı istida var. Arzu buyu
rursanız... 

NAFİZ BEY (Canik) — Müsaade buyurun, ben
deniz İzahat vereyim. Kaza namına intihap olmaz. 

REİSİSANİ BEY — Tetkiki Mezabıt Encümeni
ne veriyoruz. 

Efendim, ruznamemiz hitama ermiştir. Cumar
tesi günü aynı saatte içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

(Saat yedfouçuk. sonra da eelseye nihayet verildi.) 
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